
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO OBRANE 

 
 
 
 
 
 
 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE  
O SPREMNOSTI OBRAMBENOG SUSTAVA, 

PROVOĐENJU KADROVSKE POLITIKE I UKUPNOM 
STANJU U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE 

HRVATSKE, S IZVJEŠĆEM O STANJU OBRAMBENIH 
PRIPREMA U REPUBLICI HRVATSKOJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zagreb, ožujak 2008. 



GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SPREMNOSTI OBRAMBENOG SUSTAVA, 
 PROVOĐENJU KADROVSKE POLITIKE I UKUPNOM STANJU U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE S 

IZVJEŠĆEM O STANJU OBRAMBENIH PRIPREMA U REPUBLICI HRVATSKOJ 

2 

 

SADRŽAJ 
SAŽETAK  5
UVOD  7
1. STRATEŠKI KONTEKST  8
2. STANJE OBRAMBENOG SUSTAVA  9
 2.1. Konceptualna i pravna uređenost obrambenog sustava  9
 2.2. Obrambena politika i planiranje  10
 2.3. Spremnost obrambenog sustava  11
  2.3.1. Oružane snage Republike Hrvatske  11
   2.3.1.1. Misije i zadaće Oružanih snaga  11
   2.3.1.2. Struktura Oružanih snaga  12
   2.3.1.3. Stanje vojnih sposobnosti  13
   2.3.1.4. Obuka i izobrazba 16
   2.3.1.5. Logistički sustav  17
3. UPRAVLJANJE OBRANOM  21
 3.1. Demokratski nadzor nad Oružanim snagama  21
 3.2. Upravljanje glavnim područjima obrambenog sustava  21
  3.2.1. Međunarodna obrambena suradnja  21
   3.2.1.1. Bilateralna obrambena suradnja  21
   3.2.1.2. Multilateralna obrambena suradnja  22
   3.2.1.3. Republika Hrvatska i NATO 24
   3.2.1.4. Nadzor naoružanja i mjere izgradnje 

povjerenja i sigurnosti 
 

26

  3.2.2. Međuresorna suradnja  27
  3.2.3. Upravljanje ljudskim resursima  28
   3.2.3.1. Postojeća struktura osoblja  29
   3.2.3.2. Pribavljanje osoblja  29
   3.2.3.3. Profesionalni razvoj 30
   3.2.3.4. Personalna potpora  32
   3.2.3.5. Izdvajanje osoblja  33
   3.2.3.6. Novačenje i služenje vojnog roka 34
   3.2.3.7. Pričuvni sastav  34
    



GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SPREMNOSTI OBRAMBENOG SUSTAVA, 
 PROVOĐENJU KADROVSKE POLITIKE I UKUPNOM STANJU U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE S 

IZVJEŠĆEM O STANJU OBRAMBENIH PRIPREMA U REPUBLICI HRVATSKOJ 

3 

3.2.4. Upravljanje materijalnim resursima  34
   3.2.4.1.  Opremanje naoružanjem i vojnom opremom  34
   3.2.4.2. Objekti i infrastruktura  38
   3.2.4.3. Zaštita okoliša  39
   3.2.4.4. Kartografija  39
  3.2.5. Upravljanje financijskim resursima  40
   3.2.5.1. Obrambeni proračun za 2007.  40
   3.2.5.2. Obrambeni proračun za 2008.  41
  3.2.6. Vojna obavještajno-sigurnosna djelatnost  42
   3.2.6.1. Obavještajna djelatnost  42
   3.2.6.2. Protuobavještajna i sigurnosna djelatnost  42
  3.2.7. Istraživanje i razvoj  43
  3.2.8. Upravni i administrativni poslovi  43
   3.2.8.1. Inspekcijski poslovi  43
   3.2.8.2. Unutarnja financijska kontrola u javnom 

sektoru  
43

   3.2.8.2.1. Financijsko upravljanje i kontrola  43
   3.2.8.2.2. Unutarnja revizija  44
   3.2.8.3. Postupanje Vojne policije 44
   3.2.8.4. Vojnostegovni sudovi i tužiteljstva  46
   3.2.8.5. 

3.2.8.6. 

Materijalna odgovornost 

Imovinsko - pravni poslovi 

46
47

   3.2.8.7. Savjet za sukcesiju vojne imovine  47
4. DRUŠTVENA ULOGA I ODNOSI S JAVNOŠĆU  49
 4.1. Društvena uloga obrambenog sustava i njena percepcija u 

hrvatskoj javnosti  
49

 4.2. Odnosi s javnošću i informiranje  49
 4.3. Dušobrižništvo u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama  50
5. GLAVNA POSTIGNUĆA U 2007. GODINI 51
6. PREGLED REALIZACIJE DUGOROČNOG PLANA RAZVOJA OS RH 

2006. – 2015. ZA RAZDOBLJE 2006. – 2007. 
54

 6.1. Ljudski resursi 54
 6.2. Vojna izobrazba 54
 6.3. Materijalni resursi 55
 6.4. Logistički sustav Oružanih snaga 55
   



GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SPREMNOSTI OBRAMBENOG SUSTAVA, 
 PROVOĐENJU KADROVSKE POLITIKE I UKUPNOM STANJU U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE S 

IZVJEŠĆEM O STANJU OBRAMBENIH PRIPREMA U REPUBLICI HRVATSKOJ 

4 

6.5. Doktrina i obuka 55
 

 6.6. Međunarodna vojna suradnja i doprinos međunarodnoj 
sigurnosti 

56

 6.7. Istraživanje i razvoj 56
7. 
8.   

KLJUČNI SMJEROVI RAZVOJA U NAREDNOM RAZDOBLJU  
IZVJEŠĆE O STANJU OBRAMBENIH PRIPREMA U REPUBLICI 
HRVATSKOJ 

57
60

       8.1.     Uvod  

       8.2.     Obrambene pripreme  

       8.3.      Civilna obrana i obrambene pripreme 

 

ZAKLJUČAK  

60

60

60

62

POPIS KRATICA 64

DODACI  
 Pregled provedbe plana pribavljanja osoblja   
 Pregled provedbe plana izdvajanja osoblja 
 Pregled provedbe plana promaknuća djelatnih vojnih osoba 
 Prikaz sudjelovanja pripadnika OS RH u mirovnim misijama UN   
 Pregled realiziranog naleta HRZ-a i PZO-a u 2007. godini za 

potporu protupožarnim namjenski organiziranim snagama 
 Pregled plana i izvršenja obrambenog proračuna 
 Ostvareni prihodi i primici Ministarstva obrane 
 Izvršeni rashodi i izdaci Ministarstva obrane 
 Pregled vojnih objekata predanih na korištenje drugim tijelima 

državne uprave ili lokalne (područne) samouprave  te drugim 
pravnim osobama tijekom 2007.   

 Pregled vojnih objekata u postupku predaje  
 Pregled strukture Oružanih snaga Republike Hrvatske 

 
 

 
 



GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SPREMNOSTI OBRAMBENOG SUSTAVA, 
 PROVOĐENJU KADROVSKE POLITIKE I UKUPNOM STANJU U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE S 

IZVJEŠĆEM O STANJU OBRAMBENIH PRIPREMA U REPUBLICI HRVATSKOJ 

5 

SAŽETAK  
Analiza sigurnosnog okruženja Republike Hrvatske ukazuje na malu vjerojatnost 

konvencionalnih prijetnji, ali istodobno povećan rizik od međunarodnog terorizma, 
organiziranog kriminala, proliferacije oružja za masovno uništavanje te ostalih 
nekonvencionalnih prijetnji. Iz takve prosudbe nameće se mogućnost i potreba nastavka 
reforme obrambenog sustava, odnosno prilagodba i razvoj sposobnosti odgovarajućim 
potrebama Republike Hrvatske. 

Temeljni dokumenti kratkoročnog karaktera u kojima je formulirana obrambena 
politika Republike Hrvatske su Godišnje smjernice obrambenog planiranja koje usvaja 
ministar obrane te Godišnji nacionalni program za članstvo u NATO savezu, koji usvaja 
Vlada Republike Hrvatske u kontekstu NATO-ova Akcijskog plana za članstvo. 

U 2007. godini nastavljena je analiza i prilagodba zakonodavstva koje uređuje 
pitanja od interesa za obranu Republike Hrvatske. Prilagodba je provedena donošenjem 
odgovarajućih izmjena i dopuna zakona i podzakonskih propisa kao i izradom novih 
zakona i podzakonskih propisa. Doneseni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
obrani, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama 
Republike Hrvatske te Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske. 

Tijekom 2007. Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2006-
2015. razrađen je provedbenim planovima u šest funkcionalnih područja: upravljanje 
osobljem, međunarodna vojna suradnja, opremanje i modernizacije, gospodarenje 
nekretninama, strateške komunikacijske mreže i informatizacija Ministarstva obrane i 
Oružanih snaga te istraživanje i razvoj. Provedbenim planovima operacionalizirani su 
projekti i aktivnosti Plana, što će omogućiti postupno dostizanje ciljanih sposobnosti do 
2015. godine. 

Nastavljeni su procesi smanjenja brojnog stanja osoblja, prenamjene i 
racionalizacije upravljanja vojnom infrastrukturom. Realiziran je peti ciklus NATO-ova 
Akcijskog plana za članstvo i započet šesti ciklus. U suradnji s predstavnicima NATO-a, 
u svibnju i studenom 2007. izrađene su dvije procjene napretka. Prema rezultatima tih 
procjena Republika Hrvatska je postigla značajne pomake u provedbi obrambenih 
reformi, približavanju standardima Saveza te razvoju obrambenih sposobnosti. 

U okviru jačanja upravljačkih funkcija u Ministarstvu obrane izvršeno je više 
revizija poslovnih procesa koji predstavljaju podlogu i obvezu za pokretanjem aktivnosti 
i promjena u smjeru otklanjanja uočenih slabosti. Započete su aktivnosti na uspostavi 
Sustava financijskog upravljanja i kontrole te primjena suvremenih upravljačkih metoda 
iz svijeta poslovnog upravljanja. 

Nastavljeno je pružanje potpore i aktivno sudjelovanje u nastojanjima 
međunarodne zajednice na jačanju međunarodnog mira i stabilnosti kao trajno 
opredjeljenje hrvatske sigurnosne i obrambene politike. Povećan je doprinos UN-ovim 
mirovnim operacijama u kojima trenutno sudjeluje 46 pripadnika Oružanih snaga 
raspoređenih u 13 mirovnih misija, od kojih su 31 vojni promatrači, a 15 stožerni časnici. 
Tijekom 2007. godine broj angažiranih pripadnika Oružanih snaga u mirovnoj misiji 
ISAF u Afganistanu povećan je sa 147 na 200. 

Trenutna struktura Oružanih snaga rezultat je postupnih organizacijskih promjena 
provedenih 2007. godine. Puna implementacija ciljane strukture Oružanih snaga 
Republike Hrvatske, definirane Dugoročnim planom razvoja Oružanih snaga, bit će 
dostignuta tijekom 2008. godine. Osim započetoga preustroja Oružanih snaga, 
nastavljene su promjene u cilju smanjenja brojčane veličine osoblja. 
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Sudjelovanje u NATO/PfP vježbama u zemlji i inozemstvu imalo je važnu ulogu u 
osposobljavanju pripadnika i postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske za provedbu 
misija i zadaća. Primjenom NATO-ova Koncepta operativnih sposobnosti kao i 
sudjelovanje u međunarodnim mirovnim operacijama, pokazano je kako su za to 
Oružane snage interoperabilni sa snagama zemalja članica NATO-a što je ključni 
čimbenik uspješnog i ravnopravnog sudjelovanja u združenim međunarodnim 
operacijama. 

Obuka je u 2007. godini bila usredotočena na dostizanje interoperabilnosti s 
NATO-om, dostizanje i održavanje spremnosti pojedinaca i postrojbi deklariranih za 
NATO vođene operacije i vježbe te na razvoj sposobnosti za pružanje pomoći civilnim 
institucijama i stanovništvu u slučaju prirodnih ili ekoloških nesreća odnosno katastrofa. 
Obučenost i osposobljenost za pružanje pomoći civilnim institucijama dokazana je 
angažiranjem Oružanih snaga u protupožarnim i protupoplavnim aktivnostima. 
Sudjelovanje namjenskih organiziranih snaga Oružanih snaga u pomoći civilnim 
institucijama tijekom protupožarne sezone 2007. odvijalo se u planiranom opsegu.  

Pokrenuta je reforma civilne komponente obrane radom na Konceptu 
uspostavljanja sustava upravljanja u hitnim situacijama i krizama radi uspostavljanja 
rješenja koje će omogućiti sveobuhvatan odgovor države na suvremene ugroze i rizike 
kompatibilnim sa sustavima razvijenima u državama članicama EU-a i NATO-a.  

Razmatrajući stanje ispravnosti tehničko-materijalnih sredstava i opskrbe 
postrojbi tijekom 2007. može se zaključiti kako je glavni smjer razvoja logističkog 
sustava Oružanih snaga prema racionalizaciji i okrupnjavanju logističkih kapaciteta 
nastavio postizati pozitivne rezultate.  

Tijekom 2007. učinjen je značajan napredak u opremanju modernim 
komunikacijsko-informacijskim sredstvima. Ostvaren je i napredak u ostvarenju 
zacrtanih ciljeva u gospodarenju objektima i infrastrukturom. Smanjenjem ukupnog 
broja vojnih objekata na uporabi, planskom modernizacijom te racionalizacijom 
korištenja podignuta je kvaliteta života i rada postrojbi. Izradom Provedbenog plana 
gospodarenja nekretninama stvorene su pretpostavke za plansko ulaganje u 
perspektivne vojne objekte.  

Započeti su opsežniji procesi opremanja i modernizacije. Sklopljen je ugovor o 
razvoju domaće jurišne puške. Proveden je odabir najpovoljnijeg ponuđača za isporuku 
borbenih oklopnih vozila te sklopljen ugovor o nabavi koji uključuje i offset program, 
čime je osiguran prijenos tehnologije domaćim proizvođačima vojne opreme, a  
Oružane snage će se opremiti suvremenim borbenim oklopnim vozilima. U operativnu 
uporabu uvedeni su novi školski avioni, započela je isporuka transportnih helikoptera iz 
klirinškog duga i ugovorena je nabava novih protupožarnih zrakoplova. Modernizirani su 
transportni avioni i započela je prototipna modernizacija tenka. Instalirani su radari na 
Učki i Pelješcu u okviru projekta radarskog sustava NEBO. Nabavljena je oprema za 
potrebe mornaričkih sastava te je ugrađeno novo topničko naoružanje na raketnu 
topovnjaču. Za ophodne brodove  nabavljeni su novi radari čija ugradnja je u tijeku te je 
pokrenut postupak nabave nove navigacijske opreme.  
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UVOD   
Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske 

politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske s izvješćem o stanju 
obrambenih priprema (u daljnjem tekstu: Izvješće), u skladu s člankom 16. stavkom 5. 
Zakona o obrani (Narodne novine, broj 33/02, 58/02 i 76/07), ministar obrane jedanput 
na godinu dostavlja Vladi Republike Hrvatske. Izvješće Vlada Republike Hrvatske 
podnosi Hrvatskom saboru u skladu s člankom 8. Zakona i u vremenu određenom 
zaključkom Hrvatskog sabora.  

Hrvatski sabor raspravom i usvajanjem ovog Izvješća ostvaruje svoju ulogu u 
sklopu demokratskog nadzora nad Oružanim snagama.  

Izvješće daje pregled stanja u Oružanim snagama i obrambenom sustavu u 
godini koja je predstavljala prvu punu godinu provedbe Dugoročnog plana razvoja 
Oružanih snaga Republike Hrvatske 2006.-2015. Početkom 2007. godine ministar 
obrane je odobrio šest njegovih provedbenih planova čime su razvojni projekti detaljno 
razrađeni i stvorene su pretpostavke za učinkovito upravljanje procesom razvoja i 
modernizacije Oružanih snaga. 

Donošenje tih planskih dokumenata jedna je od aktivnosti u procesu obrambenih 
reformi i transformacije obrambenog sustava i Oružanih snaga.  

Uvođenje nove opreme, usvajanje i primjena doktrinarnih dokumenata, 
intenzivno sudjelovanje u obučnim i vježbovnim aktivnostima pripadnika Oružanih 
snaga s pripadnicima oružanih snaga zemalja NATO-a te uspješno sudjelovanje u 
međunarodnim mirovnim operacijama potvrdilo je napredak Republike Hrvatske u 
procesu transformacije Oružanih snaga i dostizanje kriterija za punopravno članstvo u 
NATO-u. Provedene procjene dostignuća Republike Hrvatske u MAP i PARP procesu  
potvrdile su spremnost Republike Hrvatske za punopravno članstvo u NATO savezu te 
se očekuje pozivnica na predstojećem sastanku na vrhu NATO saveza početkom 
travnja 2008. u Bukureštu. 

U Izvješću je prikazano stanje obrambenog sustava i stupanj spremnosti u 2007. 
godini te glavni upravljački procesi u obrambenom sustavu. 

Izvješće odgovara na tri temeljna pitanja: Kako upravljamo obrambenim 
sustavom? Na koji način koristimo resurse? Koje smo sposobnosti pri tom razvili, 
odnosno razvijamo? 

Odgovori na ova pitanja sadržani u Izvješću, predstavljaju obvezu Vlade 
Republike Hrvatske prema Hrvatskom saboru čime se omogućava ostvarivanje njegove 
uloge u nadzoru nad Oružanim snagama. Ovim Izvješćem i javnosti se pruža slika o 
važnim procesima koji se odvijaju u obrambenom sustavu te o stanju spremnosti 
obrambenog sustava i mogućnosti odgovora na suvremene ugroze i izazove.
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1. STRATEŠKI KONTEKST     
Suvremeno sigurnosno okruženje podložno je brzim promjenama, nepredvidivo i 

prepuno raznovrsnih sigurnosnih rizika. Sigurnost se više ne može sagledavati 
isključivo s vojnog aspekta, već kao ukupnost  političkih, gospodarskih, socijalnih, 
ekoloških i humanitarnih komponenti. 

Globalizacija međunarodnih odnosa obilježila je stvaranje nove političke 
konfiguracije europskog prostora, kao i početak promjena u modelu globalnih vojnih i 
sigurnosnih odnosa u svijetu. Izvan europskog prostora, osobito u području Afrike i 
Azije, raste broj država koje u ekonomskom, socijalnom i sigurnosnom smislu lošije 
funkcioniraju, te kao takve predstavljaju podlogu za razvoj i djelovanje različitih 
radikalnih organizacija. Unutar tih država sve češće nastaju političke krize za čije 
prevladavanje je potrebna intervencija međunarodne zajednice u obliku različitih 
mirovnih angažmana. Republika Hrvatska je aktivan sudionik tih međunarodnih napora. 

Zbivanja na međunarodnoj sceni u velikoj mjeri određuju međunarodnu sigurnost 
i zahtijevaju angažiranje međunarodne zajednice, u prvom redu Ujedinjenih naroda , ali 
i drugih međunarodnih organizacija. Posljednje desetljeće obilježio je porast broja 
mirovnih operacija koje pokušavaju stabilizirati mnoga krizna područja širom svijeta. 

Prema svojem geostrateškom položaju Republika Hrvatska nalazi se u okružju u 
kojem se još uvijek odvijaju složeni politički procesi i koje nije potpuno stabilizirano, no 
procesi demokratske tranzicije u regiji snažno su izraženi. Većina zemalja jugoistočne 
Europe nalazi se u procesu pristupanja euroatlantskim integracijama, čime regionalno 
okružje Republike Hrvatske poprima stabilnija i sigurnija obilježja.  

U skladu s prosudbom prijetnji i rizika u neposrednom i širem okružju može se 
zaključiti kako konvencionalne vojne prijetnje Republike Hrvatske nisu izražene, premda 
se u duljem vremenskom razdoblju ne mogu u potpunosti isključiti. 

Uz sigurnosne izazove koji proizlaze iz složenih političkih procesa u 
neposrednom okruženju, kao prijetnja sigurnosti Republike Hrvatske izdvajaju se 
međunarodni terorizam, organizirani kriminal, proliferacija oružja za masovno 
uništavanje te ostale nekonvencionalne prijetnje. Prisutni su i drugi sigurnosni izazovi 
nastali razvojem informacijske i komunikacijske tehnologije koji mogu ugroziti sigurnost 
informacija i spremnost obrambenog sustava u cjelini. Nositelji tih izazova međusobno 
se financijski povezuju i ostvaruju druge oblike suradnje. Takvi izazovi zahtijevaju 
međuresornu suradnju na nacionalnoj razini, ali i suprotstavljanje prijetnjama 
usklađenim djelovanjem i suradnjom obrambenih i sigurnosnih sustava na 
međunarodnoj razini. Smanjen izražaj konvencionalnih vojnih prijetnji u bliskom okružju 
i povećan utjecaj transnacionalnih izazova na regionalnoj i globalnoj svjetskoj razini, 
daje prostor za povećano sudjelovanje Republike Hrvatske u međunarodnim 
aktivnostima zaštite mira i sigurnosti. Međunarodni angažman zahtijeva prilagođavanje 
sigurnosno-obrambenog sustava zemlje u cilju njegova uvezivanja u globalni sigurnosni 
sustav.  

Republika Hrvatska trenutno sudjeluje u 13 mirovnih misija Ujedinjenih naroda te 
u operaciji ISAF koja se pod vodstvom NATO-a provodi uz odobrenje UN-a.  

U idućem razdoblju, zbog složenosti političkih procesa kao i njihovih utjecaja, 
destabilizacija šireg okružja Republike Hrvatske i dalje je moguća. Mala je vjerojatnost 
širenja krize iz žarišta u bližem okružju Republike Hrvatske, ali posredni sigurnosni 
izazovi mogu predstavljati prijetnju za nacionalne interese.  



GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SPREMNOSTI OBRAMBENOG SUSTAVA, 
 PROVOĐENJU KADROVSKE POLITIKE I UKUPNOM STANJU U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE S 

IZVJEŠĆEM O STANJU OBRAMBENIH PRIPREMA U REPUBLICI HRVATSKOJ 

9 

2. STANJE OBRAMBENOG SUSTAVA 

2.1. Konceptualna i pravna uređenost obrambenog sustava  
U 2007. godini nastavljena je analiza i prilagodba zakonodavstva koje uređuje 

pitanja od interesa za obranu Republike Hrvatske. Prilagodba je provedena donošenjem 
odgovarajućih izmjena i dopuna zakona i podzakonskih propisa iz područja obrane. 
Analizom su obuhvaćeni i međunarodni sporazumi koje Republika Hrvatska sklapa radi 
ispunjavanja svojih međunarodnopravnih obveza. 

Tijekom 2007. godine doneseni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
obrani, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama 
Republike Hrvatske te Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske.  

Izmjenama i dopunama Zakona o obrani detaljnije je uređen način donošenja 
odluka o održavanju vojnih vježbi u zemlji i inozemstvu, osnovano je Vijeće za obranu, 
propisan je način imenovanja glavnog inspektora obrane, uređeni poslovi vojnog 
zračnog prometa i vojno-policijski poslovi, uvedena mogućnost nepozivanja novaka na 
obvezu služenja vojnog roka i uvođenje dragovoljnog služenja vojnog roka. 

Izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike 
Hrvatske dodatno su uređeni: privlačenje, selekcija i odabir za prijam u službu, 
potpisivanje drugog ugovora za vojnike te prijam u službu i dodjela časničkog čina 
kadetima, prijam ugovornih pričuvnika, uređenje stražarske i letačke službe, članstvo u 
upravnom i nadzornom odboru trgovačkog društva, ostvarivanje primarne zdravstvene 
zaštite (prvenstveno kod vojnog liječnika), vojnostegovni postupak, materijalna 
odgovornost, upućivanje u inozemstvo, raspoređivanje tijekom službe, tranzicija i 
zbrinjavanje izdvojenog osoblja i privremeno zadržavanje u službi osoba koje su 
ispunile uvjete za starosnu mirovinu.  

Donošenjem Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske omogućeno je 
ustrojavanje Obalne straže u okviru Hrvatske ratne mornarice čime će Republika 
Hrvatska dobiti odgovarajuće snage koje će moći učinkovito nadzirati i štititi hrvatske 
nacionalne interese u Zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu (ZERP) i pružati potporu 
svim drugim tijelima nadležnima za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske 
na moru.  

Na temelju donesenih izmjena i dopuna zakona kao i novih zakonskih propisa, 
Ministarstvo obrane u okviru svoje nadležnosti i propisanih rokova, izrađuje niz 
podzakonskih propisa.  

Izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane u 
studenome 2007. izvršene su odgovarajuće prilagodbe unutarnjeg ustrojstva 
Ministarstva obrane s novim zakonskim propisima u područjima vojne stege, vojnog 
zračnog prometa, protokolarnih aktivnosti i sukcesije vojne imovine. 

Navedenim izmjenama Uredbe prvostupanjski vojnostegovni sudovi  
organizacijski se premještaju iz ustroja Ministarstva obrane u ustroj Oružanih snaga 
Republike Hrvatske s ciljem njihovog približavanja vojnoj organizaciji radi unaprjeđenja 
vojne stege. 

Tijekom 2007. godine nastavljena je reorganizacija Službe za gospodarenje 
nekretninama u trgovačko društvo Pleter-usluge d.o.o. Zagreb. Time je izdvojeno oko 
600 državnih službenika i namještenika iz ustroja Ministarstva obrane te se time 
brojčano smanjilo Ministarstvo obrane. 
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U skladu s Dugoročnim planom razvoja donesena je Odluka o unutarnjem 
ustrojstvu i nadležnostima Glavnog stožera Oružanih snaga i knjige ustroja Oružanih 
snaga.  

2.2. Obrambena politika i planiranje 
Obrambena politika Republike Hrvatske usmjerena je na zaštitu vitalnih 

nacionalnih interesa izgradnjom djelotvornog i gospodarskim mogućnostima 
primjerenog obrambenog sustava kao i uključivanjem u regionalne i međunarodne 
sigurnosne asocijacije. 

Obrambena politika Republike Hrvatske kontinuirano se razvija i provodi kao 
sastavnica sigurnosne politike u okvirima zadanim Strategijom nacionalne sigurnosti, 
Strategijom obrane i Programom Vlade Republike Hrvatske.  

Republika Hrvatska je i tijekom 2007. godine uspješno provodila pripreme za 
uključivanje u NATO i Europsku uniju, reforme obrambenog sustava te promicanje 
međunarodne i regionalne stabilnosti i sigurnosti. 

Izmjene i dopune Zakona o obrani i Zakona o službi u Oružanim snagama 
Republike Hrvatske omogućile su daljnje reforme i prilagodbe obrambenog sustava 
standardima NATO-a. Jedan od najznačajnijih koraka na putu prema potpunoj 
profesionalizaciji Oružanih snaga je donošenje odluke o nepozivanju novaka na obvezu 
služenja vojnog roka. 

Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga razrađen je putem provedbenih planova 
u šest funkcionalnih područja: Provedbeni plan upravljanja osobljem, Provedbeni plan 
međunarodne vojne suradnje, Provedbeni plan opremanja i modernizacije, Provedbeni 
plan gospodarenja nekretninama, Provedbeni planovi strateških komunikacijskih mreža 
i informatizacije Ministarstva obrane i Oružanih snaga te Provedbeni plan istraživanja i 
razvoja. Provedbenim planovima operacionalizirani su projekti i aktivnosti predviđene 
Planom, što će omogućiti postupno dostizanje ciljanih sposobnosti do 2015. godine. 

Pripremljen je prijedlog nove Metodologije za izradu planova obrane čime su 
intenzivirane aktivnosti na izradi Plana obrane Republike Hrvatske. 

Razrada ciljeva obrambene politike Republike Hrvatske na godišnjoj razini, 
odnosno provedba reformskih procesa, oblikovani su Godišnjim smjernicama 
obrambenog planiranja. Pripreme za punopravno članstvo u NATO savezu razrađene 
su Godišnjim nacionalnim programom u kontekstu NATO-vog Akcijskog plana za 
članstvo.  

Realizacija ciljeva obrambene politike, postavljenih Godišnjim smjernicama 
obrambenog planiranja za razdoblje 2007/08. praćena je kontinuirano.. Tijekom 2007. 
godine sustav izvješćivanja i vrjednovanja postignuća unaprijeđen je uvođenjem 
elemenata suvremene upravljačke metode Balanced Scorecard. 

U okviru Godišnjeg nacionalnog programa, tijekom 2007. godine završen je peti 
ciklus NATO-va akcijskog plana za članstvo (Membership Action Plan, MAP) i započet 
šesti ciklus. U suradnji s predstavnicima NATO-a, u svibnju i studenom 2007. godine, 
izrađene su dvije procjene napretka (Planning and Review Process, PARP) Republike 
Hrvatske na području obrambenih reformi i razvoja obrambenih sposobnosti. Prema 
procjeni, provedba partnerskih ciljeva odvijala se zadovoljavajućom dinamikom, kao i 
hrvatsko sudjelovanje u postojećim projektima NATO-va Partnerstva za mir, čime je 
nastavljena prilagodba hrvatskog obrambenog sustava kriterijima članstva. 
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Nastavljeno je aktivno sudjelovanje Republike Hrvatske u nastojanjima 
međunarodne zajednice na jačanju međunarodnog mira i stabilnosti. Tijekom 2007. 
povećan je broj angažiranih pripadnika Oružanih snaga u NATO-voj mirovnoj operaciji 
ISAF u Afganistanu, uz istodobno angažiranje diplomatskog osoblja, civilne policije te 
mješovitog hrvatsko-makedonsko-albanskog medicinskog tima. Sudjelovanje u mirovnoj 
operaciji u Afganistanu značajno je pridonijelo razvijanju interoperabilnosti Oružanih 
snaga za zajedničko djelovanje sa snagama zemalja NATO saveza. 

Povećan je doprinos UN-ovim mirovnim operacijama u kojima trenutno sudjeluje 
46 pripadnika Oružanih snaga raspoređenih u 13 misija, od kojih su 31 vojni promatrači, 
a 15 stožerni časnici. Provedene su i prve aktivnosti sudjelovanja Oružanih snaga u 
NATO-voj operaciji Active Endeavour  na Mediteranu.  

Na temelju stečenih iskustava u planiranju i programiranju pokrenut je proces 
revizije sustava obrambenog planiranja. Tijekom 2007. godine razvijene su 
pretpostavke za izradu i usvajanje novog, racionaliziranog sustava obrambenog 
planiranja usklađenog s ciklusima planiranja, postupcima i metodama koje se 
primjenjuju u okviru NATO-vih i EU obrambenih struktura. 

2.3. Spremnost obrambenog sustava 
2.3.1. Oružane snage Republike Hrvatske 

Tijekom 2007. ostvarene su promjene organizacijske strukture, opremanje i 
osposobljavanje postrojbi i zapovjedništava. Značajne aktivnosti Oružanih snaga bile su 
i sudjelovanje u mirovnim operacijama, pomoć civilnim institucijama kao i planiranju i 
provedbi vojnih vježbi i međunarodnih vježbi u sklopu međunarodne vojne suradnje. 

2.3.1.1. Misije i zadaće Oružanih snaga 
Provedbom Dugoročnog plana razvoja, Oružane snage razvijaju potrebne 

operativne sposobnosti za provedbu dodijeljenih misija i zadaća.  
U potpori provedbe temeljne misije Oružanih snaga, zaštite suvereniteta 

Republike Hrvatske i teritorijalne cjelovitosti, obrane Republike Hrvatske i saveznika, 
provedeni su daljnji koraci u prijelazu s individualne na kolektivnu obranu. Stvorene su 
zakonske pretpostavke za nepozivanje novaka na obvezu služenja vojnog roka. 
Izrađeni su prijedlozi normativnih akata kojima se regulira uvođenje dragovoljnog 
služenja vojnog roka i usvajanje novog koncepta ugovorne pričuve.  

Nastavljeno je ustrojavanje nove organizacijske strukture Oružanih snaga kao 
preduvjet njezine profesionalizacije. 

Sudjelovanje u NATO/PfP vježbama u zemlji i inozemstvu imalo je važnu ulogu u 
osposobljavanju pripadnika i postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske za obranu 
zemlje.  

U okviru provedbe druge misije, sudjelovanje u operacijama odgovora na krize u 
inozemstvu, Oružane snage aktivno su  sudjelovale u 13 međunarodnih mirovnih misija 
UN-a, kao i NATO mirovnoj operaciji ISAF u Afganistanu. 

Tijekom 2007. godine započele su pripreme postrojbi i pojedinaca za proširenje 
sudjelovanja u operacijama odgovara na krize u inozemstvu na ukupno do 300 
pripadnika.  

Republika Hrvatska nastavila je aktivno sudjelovati u mjerama izgradnje 
sigurnosti i povjerenja djelovanjem u regionalnim sigurnosnim inicijativama kao što su 
SEDM, Kvadrilaterala, Virtualno regionalno središte za kontrolu pomorskog prometa (V-
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RMTC), Bečki dokument 99, kao i intenzivnom bilateralnom suradnjom s državama u 
okruženju.  

Proširena je politička i obrambena suradnja unutar Američko-jadranske povelje 
A-3. Na sve aktivnosti pozivani su kao promatrači i predstavnici susjednih zemalja novih 
članica Partnerstva za mir: Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije te susjednih NATO 
zemalja. 

Oružane snage nastavile su aktivno pružati pomoć civilnim institucijama u zemlji 
sudjelovanjem u protupožarnim i protupoplavnim aktivnostima, logističkoj i drugoj 
potpori (inženjerijski i graditeljski radovi…) kao i zračnom prijevozu životno ugroženih 
pacijenata. U raznim zadaćama tijekom PP sezone 2007. sudjelovalo je oko 1.650 
pripadnika Oružanih snaga koji su iskazali pripremljenost i visok stupanj motivacije pri 
provedbi navedenih zadaća. Profesionalnim pristupom, obučenošću i zalaganjem 
ostvareni su zavidni rezultati u gašenju velikih šumskih požara te pružena pomoć 
civilnim institucijama kada njihovi resursi nisu bili dovoljni. Zrakoplovi Hrvatskog ratnog 
zrakoplovstva ostvarili su ukupno 11355 letova, odnosno 1990 sati naleta prilikom čega 
je izbačeno 49266 tona vode, prevezeno 2000 ljudi i 61 tona opreme. Detaljan pregled 
realiziranog naleta Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za potporu namjenski organiziranim 
snagama nalazi se u tablici u prilogu Izvješća. 

Za potrebe hitnog medicinskog prevoženja tijekom 2007. godine zrakoplovima 
Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ostvareno je 1078 letova, odnosno više od 412 sati 
naleta prilikom čega su prevezena 392 pacijenta i 545 pratitelja. 

Ustrojavanje Obalne straže u sastavu Hrvatske ratne mornarice osigurat će 
Oružanim snagama novi institucionalni oblik provedbe zadaća.   

2.3.1.2. Struktura Oružanih snaga   
Trenutna struktura Oružanih snaga Republike Hrvatske, prikazana u dodatku 

izvješća, rezultat je postupnih organizacijskih promjena provedenih tijekom 2007. 
godine. Puna implementacija ciljane strukture Oružanih snaga, definirane Dugoročnim 
planom razvoja Oružanih snaga, bit će dostignuta tijekom ove godine. 

Tijekom 2007. godine značajnije se promijenila struktura snaga, a temeljne 
značajke promjena su:   

- U pristožernim postrojbama pokrenut je preustroj Središnjice elektroničkog 
izviđanja i Bojne za specijalna djelovanja; 

- Hrvatska kopnena vojska: ukidanje korpusne strukture, smanjivanje broja 
gardijskih brigada s četiri na dvije, ustrojavanje po jedne rodovske postrojbe razine 
pukovnija-bojna te reorganizacija snaga u sastavu Zapovjedništva za obuku i doktrinu; 

- Hrvatska ratna mornarica: reorganizacija cjelokupne strukture prilagođene 
novim zadaćama i raspoloživim sredstvima, uključujući i prilagodbe za ustrojavanje 
Obalne straže te reorganizacija logističko-potpornog dijela strukture; 

- Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana: reorganizacija s četiri na 
dvije zrakoplovne baze te prilagodba potpornog dijela strukture ustrojavanjem 
zapovjedne satnije namijenjene za potporu rada Zapovjedništva HRZ-a i PZO-a, bojne 
ZMIN i Središta za obuku HRZ-a i PZO-a, 

- Zapovjedništvo za združenu izobrazbu i obuku (ZZIO) preustrojeno je u 
Hrvatsko vojno učilište (HVU) sukladno novom konceptu integriranog sustava 
izobrazbe; 
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- Zapovjedništvo za logistiku (ZzL) izvršilo je pripreme za prelazak u 
Zapovjedništvo za potporu i preuzelo dio logističkih i sanitetskih postrojbi iz HKoV-a i 
HRZ-a i PZO-a (Institut zrakoplovne medicine).  

Uz započeti preustroj dijela Oružanih snaga, nastavljene su promjene u cilju 
smanjenja brojčane veličine djelatnih vojnih osoba te državnih službenika i 
namještenika i u Oružanim snagama. Trenutačno je preustrojem zahvaćeno 12386 
osoba ili 51% sastava Oružanih snaga. 

2.3.1.3. Stanje vojnih sposobnosti  
 Razvoj vojnih sposobnosti usmjeren je prema uspješnoj pripremi Oružanih snaga 
za provedbu definiranih misija i zadaća. Nastavljene su aktivnosti s ciljem realizacije 
ciljanih operativnih sposobnosti, što uključuje razvijanje sposobnosti za ocjenjivanje 
spremnosti NATO deklariranih snaga po konceptu operativnih sposobnosti, ocjenjivanja 
i povratne informacije (NATO Operational Capability Concept Evaluation and Feedback, 
OCC E&F).  

Republika Hrvatska je i tijekom 2007. nastavila sudjelovanje u NATO-ovu OCC 
E&F programu s ciljem ocjene sposobnosti i interoperabilnosti deklariranih snaga za 
NATO operacije i vježbe. Razvijene su sposobnosti ocjenjivanja spremnosti deklariranih 
snaga za razinu "L1 Interoperabilnost". 

Dosadašnjom primjenom koncepta operativnih sposobnosti kao i sudjelovanjem 
u međunarodnim mirovnim operacijama, pokazano je kako su Oružane snage 
interoperabilne sa snagama zemalja članica NATO-a. 
 
Pravodobna raspoloživost snaga 

Tijekom 2007. godine započet je proces ustrojavanja Snaga brzog odgovora sa 
zadaćom učinkovitog djelovanja u različitim kriznim situacijama u zemlji, kao i za 
pružanje pomoći civilnim institucijama i građanima,. Na razini grana Oružanih snaga bile 
su ustrojene protupožarne i protupoplavne namjenski organizirane snage (NOS). 
 
Sposobnost zapovijedanja i nadzora 

Sustav zapovijedanja i nadzora uspješno podupire provedbu zadaća na teritoriju 
Republike Hrvatske. Za potrebe provedbe operacija u zemlji sustav se kontinuirano 
nadograđuje i tehnički unaprjeđuje. 

Za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru Hrvatska ratna 
mornarica razvija sposobnost zapovijedanja i nadzora realizacijom projekta integralnog 
prikupljanja i obrade svih podataka o situaciji na moru (Projekt „MORE“),  dok Hrvatsko 
ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana, u funkciji nadzora i zaštite zračnog prostora, 
sposobnost razvija u okviru projekta integralnog prikupljanja i obrade svih podataka o 
situaciji u zračnom prostora (Projekt „NEBO“). 

Sposobnost zapovijedanja i nadzora snagama u NATO operacijama, izvan 
teritorija Republike Hrvatske, djelomično je dostigla potrebnu razinu (uspostavljen je KV 
link, satelitske veze te mogućnost video-konferencije). Kako pojedine dijelove potrebne 
opreme i sustava nije moguće nabaviti do ulaska u NATO, tražene operativne 
sposobnosti nije niti moguće u potpunosti dostići, prije ispunjenja tog uvjeta. Dijelovi 
naših postrojbi osiguravaju se kapacitetima vođenja i zapovijedanja multinacionalnih 
postrojbi u čijem se sastavu nalaze. 
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 U 2007. godini, ugradnjom modernih radiouređaja u vojna motorna vozila kao i 
osiguranjem zaštite informacija satelitskih komunikacija poboljšan je sustav 
zapovijedanja i nadzora u misiji ISAF u Afganistanu. 
 
Sposobnost iskorištavanja informacijskog prostora 

Stanje komunikacijsko-informacijskog sustava djelomično podupire zahtijevanu 
sposobnost iskorištavanja informacijskog prostora kao i dostupnost informacija od 
taktičke do operativne razine. 

Povećana je informacijska sigurnost i zaštita komunikacijsko-informacijskih 
sustava u postrojbama Oružanih snaga, kako u zemlji tako i u međunarodnim 
operacijama. 

Problemi i ograničenja posljedica su uporabe dijelom zastarjele vojne opreme. 
Dio taktičkog sustava još se kompletira novom komunikacijskom opremom. Istodobno 
se na novoj opremi provodi obuka poslužitelja i krajnjih korisnika.  

Dostignuta razina sposobnosti provjerava se u svakodnevnim zadaćama i 
provedbom vojnih vježbi. 

 
Sposobnost razmještaja snaga i mobilnost 

Integriranom obukom grana snage su obučene za razmještanje i transport 
kopnom, zrakom i morskim putem. Postojeća razina mobilnosti Oružanih snaga znatno 
će biti poboljšana započetom nabavom novih borbenih oklopnih vozila (BOV).  

Razina razvoja sposobnosti mobilnosti i zaštite u mirovnim operacijama izvan 
teritorija Republike Hrvatske, planirana za 2007. godinu, dostignuta je opremanjem 
postrojbi u misiji ISAF u Afganistanu novim vozilima. 

Strategijski zračni transport u međunarodnim operacijama planira se i provodi 
angažmanom vanjskih kapaciteta. Taktički transport i pokretljivost u području operacija 
provodi se preraspodjelom raspoloživih transportnih kapaciteta HKoV-a.  

U pogledu razvoja mobilnosti snaga započet je proces opremanja i modernizacije 
inženjerijskim sredstvima. Za dostizanje potrebne razine mobilnosti nužno je nabaviti 
sredstva za prijevoz inženjerijske tehnike i ljudstva. 

  Hrvatska ratna mornarica razvija sposobnosti operativnog i taktičkog prevoženja 
kopnenih snaga (na međuotočnim ili dužobalnim komunikacijama), iskrcaja na kopno ili 
prekrcaja na moru. Dostignuta razina provjerena je u protupožarnoj sezoni i vježbovnim 
aktivnostima. 

 Završetkom druge faze modernizacije aviona An-32B, u travnju 2007., uz 
postojeće helikoptere Mi-8MTV-1, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo dostiglo je potrebnu 
razinu sposobnosti za taktički zračni prijevoz postrojbi veličine pješačke satnije. 
Nabavom helikoptera Mi-171Sh, čija je isporuka započela, dodatno će se uvećati zračni 
transportni kapaciteti.    

U sastavu Zapovjedništva za logistiku ustrojena je bojna za opću logističku 
potporu kojoj je zadaća logistička potpora postrojbama u području mirovnih operacija.  

 
 
 



GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SPREMNOSTI OBRAMBENOG SUSTAVA, 
 PROVOĐENJU KADROVSKE POLITIKE I UKUPNOM STANJU U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE S 

IZVJEŠĆEM O STANJU OBRAMBENIH PRIPREMA U REPUBLICI HRVATSKOJ 

15 

Učinkovitost u angažiranju snaga 
Razvoj sposobnosti učinkovitog angažiranja snaga provjeren je tijekom 2007. 

godine zajedničkim vježbama bojnog ciljanja na moru i zraku. Provedbom vježbi i 
zajedničkih djelovanja kao i razmjenom operativnih informacija podignut je stupanj 
interoperabilnosti grana Oružanih snaga.  

Za dostizanje zahtijevanog stupnja sposobnosti nastavit će se proces opremanja 
i modernizacije. Unutar tog procesa standardizirat će se izgled i sadržaj osobne opreme 
i naoružanja. 

 
Održivost snaga i sposobnost vođenja dugotrajnih operacija 

Sadašnja razina sposobnosti održivosti snaga i sposobnost izvođenja dugotrajnih 
operacija Oružanih snaga dostignuta je prema sljedećem: 

- Logistička održivost postrojbi Oružanih snaga u operacijama i aktivnostima u 
zemlji, s osloncem na vlastite kapacitete i civilne kapacitete na teritoriju 
Republike Hrvatske, u najvećoj mjeri je dostignuta; 

- Postrojbe angažirane u međunarodnim mirovnim operacijama imaju sposobnost 
početne samoodrživosti za djelovanje bez popune tijekom 7-30 dana od dana 
upućivanja u operaciju; 

- Nacionalni element potpore (National Support Element, NSE), koji je 
dimenzioniran, opremljen i osposobljen za pružanje logističke potpore vlastitim 
snagama, angažiran je i uspješno djeluje u misiji ISAF u Afganistanu. 
Snage HkoV-a u 2007. godini razvijale su sposobnost za izvođenje dugotrajnih 

operacija kroz simulacije u Simulacijskom središtu do razina namjenski organizirane 
bojne i namjenski organizirane brigade. 

HRM neće razvijati vlastite logističke kapacitete za samostalnu potporu 
mornaričkih snaga u mirovnim misijama izvan teritorija Republike Hrvatske. Na teritoriju 
Republike Hrvatske HRM podupire razvoj sposobnosti potpore zemlje domaćina (Host 
Nation Support, HNS), kojom se osigurava prihvat brodova NATO saveza.  

Isto tako, HRZ i PZO je nositelj partnerskog cilja kojom se osigurava prihvat, 
manipulacija teretom i opskrba zrakoplova NATO saveza.  

Zapovjedništvo za logistiku, kao logistička postrojba najviše razine, osposobljeno 
je za logističku potporu postrojbi u stacionarnim uvjetima, a u tijeku je razvoj 
sposobnosti za pružanje logističke potpore  postrojbama u području operacija. 

 
Sposobnost preživljavanja i zaštite snaga 

Planirana razina sposobnosti preživljavanja i zaštite snaga u najvećoj mjeri je 
dostignuta u sljedećim područjima: kvalitetna i realistična obuka, preduputna obuka, 
pridržavanje zakonskih propisa i drugih normi iz domene zaštite života i zdravlja 
pojedinca, oprema postrojbi koja ispunjava zahtjeve balističke i druge zaštite, 
pravodobno provođenje zdravstvenih, psiholoških i sanitarnih mjera, provođenje 
obavještajno-sigurnosnih mjera i priprema. 

Područja u kojima zahtijevana sposobnost još nije na zadovoljavajućoj razini su: 
prilagođena osobna i zaštitna oprema, oprema potrebna za preživljavanje i djelovanje u 
uvjetima NKB ugroze, sustav osiguranja i zaštite vojnih objekata i infrastrukture 
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oslanjanjem na sustave tehničke zaštite, stražarska služba i modernizacija sustava 
tehničke zaštite objekata. 

Težište obuke iz sposobnosti preživljavanja i zaštite snaga bilo je na 
osposobljavanju deklariranih snaga za misiju ISAF i zamjenskih snaga koje se 
pripremaju za odlazak u navedenu misiju. Opremljenost za logističke funkcije prehrane, 
odijevanja, održavanja higijene zadovoljava potrebe postrojbi bez obzira gdje će biti 
stacionirane i koje će zadaće provoditi. 

Uz sve uložene napore zaštite pripadnika Oružanih snaga i poduzete preventivne 
mjere smanjivanja izvanrednih događaja, došlo je do zrakoplovne nesreće u Vukovaru u 
srpnju 2007. godine u kojoj su smrtno stradala tri pripadnika Oružanih snaga, a nekoliko 
je ozlijeđeno. Istraga o uzrocima nesreće se još vodi, a uskoro se očekuje njezino 
završavanje i objavljivanje rezultata.  

 
2.3.1.4  Obuka i izobrazba 

 Razvoj doktrina i obuka  
Tijekom 2007. godine izrađen je prijedlog Združene doktrine Oružanih snaga. 

Završetak i njezino usvajanje odgođeno je do donošenja nove Vojne strategije. 
Obuka postrojbi provodila se u skladu s usvojenom Doktrinom obuke i 

programima obuke. Programi obuke su dopunjeni s ciljem potpunog postizanja 
interoperabilnosti prema prihvaćenim partnerskim ciljevima za međunarodne operacije. 
Kvalitetnije planiranje i provedba obuke omogućeni su i nastavkom primjene Koncepta 
operativnih sposobnosti.  

Vježbe u Simulacijskom središtu i Središtu za borbenu obuku pokazale su se kao 
izvrstan alat u obuci zapovjednika, stožera i postrojbi Oružanih snaga. U Simulacijskom 
središtu obučavani su i uvježbavani zapovjednici i stožeri bojni i brigada te polaznici 
škola u donošenju odluka. 

Obuka vojnika ročnika zadržala je dostignutu razinu. Tijekom godine obuka 
pričuvne komponente nije provođena. 

 
 Izobrazba 

U području školovanja provedene su aktivnosti na stvaranju jedinstvenog sustava 
vojne izobrazbe u okviru Hrvatskog vojnog učilišta. Intenzivirane su djelatnosti na 
implementaciji novog Koncepta izobrazbe za potrebe Oružanih snaga iz ožujka 2007.  
 Na temelju Smjernica za obuku i školovanje za 2007./08. provedene su sve 
razine školovanja djelatnih vojnih osoba te državnih službenika prema postojećim 
programima slijedno-rastuće odnosno funkcionalne izobrazbe. Unutar sustava 
školovanja sve aktivnosti, radnje i postupci koji su provedeni tijekom 2007. poduzimani 
su s ciljem prilagodbe tranzicijskim procesima Oružanih snaga. Tijekom 2007. godine 
Ratnu školu je završilo 14 polaznika (od kojih dva pripadnika stranih oružanih snaga), 
redoviti naraštaj Zapovjedno stožerne škole 33 polaznika (od kojih dva pripadnika 
stranih oružanih snaga) te Vojno diplomatsku školu 24 pripadnika. Školu stranih jezika 
je završilo ukupno 240 polaznika, 2. i 3. stupanj STANAG-a pohađalo je 84 polaznika, 
dok je pripremni tečaj za vojne promatrače završilo 83 polaznika. Časničku školu je 
završilo 226 polaznika, a Dočasničku školu 273 polaznika. Istodobno je organizirano i 
izvanredno školovanje koje je završilo 766 polaznika, od kojih 42 Zapovjedno stožernu 
školu, 231 Časničku i 493 polaznika Dočasničku školu. 
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Organizacijsko-programski napori i ciljevi izobrazbe u području školovanja bili su 
usredotočeni na sljedeće aktivnosti:  

- Potpora sustavu profesionalnog razvoja osoblja,  
- Provedba programa izobrazbe prema strateškim dokumentima i razvoj novog 

modela školovanja za potrebe Oružanih snaga,  
- Sudjelovanje u izradi strateških dokumenata vezanih za funkcionalno 

područje školovanja,  
- Dostizanje i implementaciju NATO standarda,  
- Daljnji razvoj sustava civilno-vojnog školovanja u suradnji s civilnim 

obrazovnim institucijama – prioritetno projekt Kadet,  
- Provedba svih razina redovite slijedno-rastuće i funkcionalne izobrazbe u 

Oružanim snagama,  
- Realizacija Plana izdavačke djelatnosti u Oružanim snagama u potpori 

školovanja, obuke, modernizacije i opremanja. 

 

2.3.1.5.   Logistički sustav 
Godinu 2007. obilježile su strukturne promjene logističkog sustava, temeljene na 

Konceptu logistike, iz 2006. godine.  
Uspostavom nove organizacije, udio logistike u ukupnoj brojčanoj veličini 

Oružanih snaga je oko 30%. Pri dimenzioniranju logističkih postrojbi na taktičkoj i 
operativnoj razini, uvažene su specifičnosti grana HRZ-a i PZO-a i HRM-a te postrojbi 
borbene potpore. Zajedničke logističke funkcije objedinjene su u okviru Zapovjedništva 
za logistiku kao najveće i najznačajnije logističke organizacije u sustavu obrane. 

U 2007. započeo je proces reorganizacije pružanja logističke potpore u 
stacionarnim uvjetima s osloncem na civilni sektor. Trgovačko društvo "Pleter – usluge" 
d.o.o. Zagreb preuzelo je brigu o prehrani na sedam lokacija/vojarni) te uslugama 
čišćenja poslovnog prostora. 

Nova organizacija omogućila je pojednostavljenje vođenja i zapovijedanja 
logističkog sustava. Smanjenjem razina logističke potpore i okrupnjavanjem kapaciteta 
stacionarne logistike pod jednu organizaciju težište daljnjeg razvoja stavljeno je na 
razvoj sposobnosti pružanja logističke potpore vlastitim snagama u terenskim uvjetima.  

Logistički kapaciteti HKoV-a, prema novom logističkom konceptu, koncentriraju 
se u manevarskim postrojbama (gardijskim brigadama), s težištem na pružanju prve 
razine logističke potpore u području operacija. Za potrebe narastanja snaga HKoV-a 
ustrojava se logistička pukovnija za pružanje druge razine logističke potpore. Logistički 
kapaciteti u HRZ-u i PZO-a koncentrirani su u zrakoplovnim bazama, dok je u HRM-u 
glavna logistička postrojba pomorska baza. 

U području održavanja tehničkih materijalnih sredstava (TMS) i razvoja 
sposobnosti za održavanje zadovoljavajuće razine ispravnosti TMS učinjen je veliki 
iskorak. Za TMS Hrvatske kopnene vojske razvijene su sposobnosti provedbe I. stupnja 
održavanja, te su u razvoju sposobnosti II. i III. stupnja održavanja u Zapovjedništvu za 
logistiku. Za TMS Hrvatske ratne mornarice razvijene su sposobnosti za provedbu I. 
stupnja održavanja i početne sposobnosti za II. stupanj održavanja. Za TMS Hrvatskog 
ratnog zrakoplovstva razvijene su sposobnosti za I. i II. stupanj održavanja i djelomično 
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sposobnosti za III. stupanj održavanja. Tijekom 2007.godine osigurana su dostatna 
financijska sredstva za provedbu Plana preventivnog održavanja TMS-a te njihovo 
plansko praćenje i trošenje. Rezultat razvoja opisanih sposobnosti vidljiv je iz činjenice 
da je tijekom 2007. godine u granama Oružanih snaga postignut prosječno visok 
stupanj ispravnosti tehnike u odnosu na odobrena financijska sredstva, kako slijedi: 
HRM - 70% ispravnosti brodova; HRZ i PZO - 50% ispravnosti zrakoplova; inženjerijska 
sredstva - 70%; motorna vozila svih tipova - 60%; komunikacijska i informatička 
sredstva - 80%; starija oklopna sredstva - 70%; novija oklopna sredstva - 90%; topničko 
i potporno naoružanje - 90%; protuoklopno naoružanje - 95%.  

Osigurano je 50% alata, od planiranog, za održavanje tenka M-84 čime su 
stvoreni uvjeti za održavanje tenka M-84 u II. stupnju. Sklapanjem ugovora za 
održavanje tenka M-84 u gospodarskim kapacitetima i osiguranjem financijskih 
sredstava povećana je ispravnost tenkova na 91% ispravnosti. 

Sklapanjem ugovora za osiguranje pričuvnih dijelova i opreme za održavanje 
vježbovnog sustava MILES-2000 (sustav za borbenu obuku postrojbi na vježbalištu), 
sustav je u 100% ispravnosti. Može se održati vježba za razinu satnije, a što je i 
predviđeno pri nabavi sustava.  

Kapaciteti održavanja u Oružanim snagama osposobljeni su za održavanje 
motornih vozila u I. stupnju, dok se u II. i III. stupnju provodi u kapacitetima 
gospodarstva. Za servisiranje i održavanje motornih vozila sklopljeni su okvirni ugovori s 
gospodarskim kapacitetima na teritoriju Republike Hrvatske, za sva vozila i za sve 
razine održavanja. Za nova motorna vozila IVECO-LMV izvršena je obuka osoblja za 
održavanje u I. i II. stupnju, a osposobljeno osoblje uspješno izvršava svoje zadaće u 
misiji ISAF. Za navedena sredstva osigurana je mjerno-dijagnostička oprema, kao i 
stručna literatura za korisničko održavanje.  

Nastavljeno je s provedbom propisane redovite dinamike održavanja brodova. 
Tijekom izvršenja redovitih remontnih radova na brodovima Flote HRM-a započelo se s 
osiguranjem uvjeta za dugotrajniji boravak posada brodova na moru. Okvirnim 
ugovorima za održavanje brodskih sustava (pogonskih, oružnih, navigacijskih, životnih) 
osigurano je održavanje brodova između dva remontna ciklusa. Nabavljen je alat za 
tehničku radionicu za održavanje dijela brodskih sustava u II. stupnju i ispomoć 
posadama brodova na korisničkoj razini. 

Sklapanjem ugovora o nabavi pričuvnih dijelova, potrošnog materijala i usluga za 
zrakoplove PC-9, CL-415, Bell-206B, AT-802F i MiG-21 kao i ugovora o nabavi 
pričuvnih dijelova, potrošnog materijala i usluga za zrakoplove AN-32B, helikoptere tipa 
Mi-8, te nabavi alata i mjerno-dijagnostičke opreme stvoreni su uvjeti za povećanje 
razine ispravnosti zrakoplovnih tehničkih sredstava. Opremljenost alatima, mjerno-
dijagnostičkom opremom i dokumentacijom za održavanje, te osposobljenost kadra 
osiguralo je sposobnost Oružanih snaga za samostalno održavanje zrakoplova u I.  i II. 
stupnju održavanja, a sam proces se nastavlja u 2008. godini. U tijeku je uspostava 
sustava održavanja novih aviona ZLIN 242L i helikoptera Mi-171Sh. 

Sustav opskrbe materijalnim sredstvima i pružanja usluga razvijen je i osigurava 
dostatnu razinu potpore postrojbama i pojedincima u provedbi redovitih zadaća u zemlji, 
te provedbu zadaća u području operacija. Započet je proces podizanja životnog 
standarda pripadnika Oružanih snaga u stacionarnim uvjetima, na način da su 
osigurana materijalna sredstva za opremanje spavaonica, učionica i radnih prostora 
pripadnika Oružanih snaga. Donesen je niz dokumenata s ciljem poboljšanja 
funkcioniranja sustava opskrbe. 
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Osigurane su zalihe namirnica centraliziranog programa opskrbe za 20 dana na 
I. razini, 45 dana na II. razini i 60 dana na III. razini logističke potpore. Zalihe 
cjelodnevnih suhih obroka i vode u bocama su na razini koja omogućava redovito 
funkcioniranje Oružanih snaga, opskrbu pripadnika Oružanih snaga u misiji ISAF kao i 
moguće pružanje pomoći stanovništvu u kriznim situacijama (poplave, potresi i slično). 
Pravodobno osiguranje namirnica i ugovaranje usluga prehrane osigurava plansku, 
potpunu i kvalitetnu prehranu pripadnika Oružanih snaga za vrijeme obavljanja zadaća 
u zemlji i inozemstvu. 

Tijekom 2007. godine opskrbom materijalnim sredstvima osigurana je 
opskrbljenost odjećom, obućom i osobnom opremom za redovito funkcioniranje 
postrojbi i zapovjedništava Oružanih snaga u zemlji i u međunarodnim mirovnim 
operacijama. Stvorene su pričuve na razini Zapovjedništva za logistiku u količinama 
potrebnim za jednu oklopno-mehaniziranu bojnu. Tijekom godine u uporabu je uvršteno 
nekoliko novo razvijenih artikala od čega su najznačajnije maskirna odora boje pustinje 
s digitalnim uzorkom za pripadnike Oružanih snaga u međunarodnim misijama. 

Tijekom 2007. godine bila je osigurana redovita opskrba postrojbi Oružanih 
snaga pogonskim gorivima i mazivima, tekućinom za hlađenje, sredstvima za čišćenje i 
zaštitu te energentima. Dostignute su propisane razine zaliha tekućih goriva i maziva u 
svim postrojbama. Tijekom 2007. godine realizirano je u potpunosti kompletiranje 
taktičke opreme za opskrbu gorivom u terenskim uvjetima i dodatno opremanje 
Oružanih snaga s dva kompleta zrakom prenosive opreme za opskrbu helikoptera i 
vozila kapaciteta spremnika 3x3000 litara. Pored osiguranih zaliha tekućih goriva i 
maziva u gotovo svim postrojbama Oružanih snaga, izrađena je odluka o osnivanju i 
čuvanju strategijskih pričuva goriva i maziva u Oružanim snagama. 

Rezultati u razvoju sposobnosti logističkog sustava Oružanih snaga pri provedbi 
održavanja ubojitih sredstava u Oružanim snagama očituju se nabavom mjerno-
dijagnostičke opreme kojom je razvijena sposobnost provedbe nadzorno tehničkih 
gađanja (NTG) ubojitim sredstvima i cjelokupna provedba II. stupnja održavanja 
klasičnih ubojnih sredstava (UbS). Izvršeno je osposobljavanje 28 raketnih tehničara za 
provedbu specijalističkog tehničkog pregleda raketnih sustava u Oružanim snagama 
čime se razvila sposobnost provedbe II. stupnja održavanja raketnih sustava. Proveden 
je popis vođenih raketa u Oružanim snagama po tvorničkim brojevima radi učinkovitog 
praćenja stanja zaliha raketnog UbS-a, te je izvršeno uskladištenje svih raketnih 
sustava na perspektivnim lokacijama i u prikladnim skladišnim objektima, čime se 
osigurava sigurno skladištenje, čuvanje i održavanje za duži vremenski period. 
Planskom provedbom premještanja zaliha UbS-a provodi se napuštanje 
neperspektivnih skladišnih kompleksa UbS-a, a tijekom 2007. godine ispražnjena su tri 
vojno skladišna kompleksa UbS-a. Povećana je pirotehnička sigurnost u skladišnim 
kompleksima UbS-a planskim rasterećivanjem (raseljavanje) skladišnih kompleksa u 
kojima je bio uskladišten UbS s povećanom količinom neto mase čistog eksploziva po 
jedinici površine. Planski je proveden prijelaz sa skladištenja UbS-a po borbenim 
kompletima na skladištenje UbS-a po vrstama i laboračnim serijama uz paletizaciju 
perspektivnih zaliha UbS-a, a ustrojeno je i Središte za nadzor ispravnosti zaliha UbS-a. 
Time se osigurava neprekidni kvalitativni i kvantitativni nadzor stanja zaliha UbS-a 
definiranjem svih kriterija sigurnosti i pouzdanosti UbS-a tijekom životnog vijeka 
uporabe, u skladu s NATO normama i standardima. Donesene su odluke kojima su 
definirane količine i vrste pričuva klasičnog UbS-a i raketnih sustava u Oružanim 
snagama do 2015. godine. 
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Provedbom mjera prometne potpore tijekom 2007. godine osigurana je mobilnost 
postrojbi. Na taktičkoj razini mobilnost je osigurana vozilima iz sastava samih postrojbi 
ili preraspodjelom vozila drugih postrojbi, dok su se za  postizanje operativne i 
strategijske mobilnosti koristile usluge ugovornih prijevoznika ili oružanih snaga zemalja 
partnera. Ispunjene su sve obveze iz funkcionalnog podsustava prometa, koje se 
odnose na registraciju i osiguranje vozila, plaćanje posebne naknade za okoliš i odšteta 
iz automobilske odgovornosti. Normativno je reguliran rad prometne službe novim 
Pravilnikom o prijevozu opasnih tvari, Uputom o prijevozu opasnih tvari, Uputom o 
načinu korištenja i potrebnom broju službenih osobnih automobila u Oružanim 
snagama, Uputom za organiziranje i provedbu prijevoza pripadnika Oružanih snaga na 
posao i s posla te aktom o uvjetima za upravljanje borbenim oklopnim vozilima. 

Na području osposobljavanja svih kategorija vojnih osoba za obnašanje 
logističkih dužnosti Središte za obuku i doktrinu logistike u sastavu Zapovjedništva za 
logistiku preuzima organizaciju i provedbu obuke logističkih službi i struka za potrebe 
Oružanih snaga te za osposobljavanje djelatnika prije upućivanja u međunarodne 
mirovne operacije.  

Uspostavom funkcije centra za upravljanje prometom u Zapovjedništvu za 
logistiku ostvareni su preduvjeti za nesmetano pružanje potpore oružanim snagama 
drugih zemalja prilikom prijelaza preko teritorija Republike Hrvatske. Potporom 
snagama EUFOR-a u Bosni i Hercegovini u tranzitu preko teritorija Republike Hrvatske i 
organizacijom i provedbom međunarodne vojne vježbe Noble Midas 07 unaprijeđena je 
sposobnost pružanja potpore zemlje domaćina stranim snagama prilikom prijelaza 
preko teritorija Republike Hrvatske ili tijekom sudjelovanja na vojnim vježbama na 
teritoriju Republike Hrvatske. 

Sustav logističke potpore za snage angažirane u operaciji ISAF u potpunosti je 
uspostavljen osposobljavanjem i upućivanjem opremljenog i osposobljenog  
nacionalnog elementa potpore kao i bilateralnim i multilateralnim ugovorima.  

Logistički sustav Oružanih snaga je tijekom 2007. godine intenzivno radio na 
prilagođavanju NATO standardima i procedurama, a dostignuti visok stupanj 
interoperabilnosti potvrđen je potporom snagama na vježbi Noble Midas 07 i 
organizacijom vježbe LOGEX 07 koja je organizirana i provedena u suradnji sa 
zemljama potpisnicama Američko-jadranske povelje (A-3). 

Na sastanku najvišeg logističkog NATO odbora SNLC (Senior NATO Logisticians 
Conference) potpisan je sporazum između predstavnika Rumunjske, Bugarske, 
Hrvatske i Gruzije za uspostavu multinacionalne integrirane logističke postrojbe 
infrastrukturne inženjerije čime su Oružane snage učinile još jedan doprinos kolektivnoj 
obrani.  
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3. UPRAVLJANJE OBRANOM 
 

3.1. Demokratski nadzor nad Oružanim snagama 
Republika Hrvatska provodi nadzor nad Oružanim snagama promičući model 

utemeljen na depolitiziranoj vojsci koja prihvaća civilni nadzor. U skladu s Ustavom 
Republike Hrvatske, demokratski nadzor nad Oružanim snagama provodi Hrvatski 
sabor. 

3.2. Upravljanje glavnim područjima obrambenog sustava 

3.2.1. Međunarodna obrambena suradnja 
Na području međunarodne obrambene suradnje, intenzivirana je bilateralna 

suradnja sa susjedima, kao i ukupna regionalna suradnja, čime je pružen važan 
doprinos ukupnim nastojanjima za jačanjem uzajamnog povjerenja i regionalne 
sigurnosti. Obrambene strukture bile su uključene u niz aktivnosti međunarodne 
suradnje na područjima borbe protiv terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, 
nadzora naoružanja i mehanizama kooperativne sigurnosti, upravljanja sigurnošću 
granica te posebno regionalnih sigurnosnih i obrambenih inicijativa međunarodne 
zajednice na području jugoistočne i središnje Europe te Mediterana. 

3.2.1.1. Bilateralna obrambena suradnja  
Nastavljen je trend porasta aktivnosti u odnosu na protekle godine. Za razliku od 

2005. godine kada je realizirano 1735 aktivnosti, 2006. godine provedeno je 2175, a 
2007. godine 2187 aktivnosti. Najznačajniji bilateralni partneri bile su članice NATO-a i 
susjedne zemlje s kojima je i ostvaren najveći dio bilateralne obrambene suradnje.  

U skladu s planom bilateralne suradnje tijekom 2007. godine, ostvarena je 
suradnja s ukupno 43 države i vojno-diplomatskim zborom akreditiranim u Republici 
Hrvatskoj. Po opsegu i razvijenosti suradnje Sjedinjene Američke Države su i nadalje 
najvažniji partner. Provedeno je više od 500 bilateralnih aktivnosti. Suradnja se odvijala 
različitim oblicima: razmjena iskustava iz područja obrambene i sigurnosne politike, 
zajedničke vojne vježbe, posjete stranih brodova, izobrazba i obuka, susreti na 
dužnosničkim i ekspertnim razinama te vojno-tehnička suradnja. Ostvaren je veći broj 
susreta na visokoj razini u Republici Hrvatskoj i bilateralnih posjeta predstavnika 
Ministarstva obrane inozemnim partnerima, uključujući i bilateralne sastanke na 
marginama multilateralnih skupova.  

Potpisano je sedam sporazuma s pet zemalja o suradnji na području obrane  (sa 
SAD-om, Švedskom, SR Njemačkom, Crnom Gorom i Estonijom). Republika Hrvatska 
je potkraj 2007. godine u 36 zemalja imala akreditiranih 17 vojnih izaslanika, dva vojna 
savjetnika i dva pomoćnika vojnog izaslanika. U pripremi je otvaranje ureda vojnog 
izaslanika (VIZ) u Grčkoj i Ukrajini te upućivanje dočasnika u vojno-diplomatsko 
predstavništvo (VDP) u SAD-u, a u Ured VIZ-a u SR Njemačku upućen je pomoćnik 
VIZ-a. Izvršena je redovita zamjena vojnih izaslanika u Francuskoj, Turskoj i SAD-u te 
pomoćnika VIZ-a u SAD-u. U Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri OESS-u izvršena je 
redovita zamjena vojnog savjetnika.  

Vojno-diplomatski zbor u Republici Hrvatskoj potkraj 2007. imao je 32 
akreditirana vojna izaslanika, dva granska vojna izaslanika, tri zamjenika vojnih 
izaslanika i pet pomoćnika vojnih izaslanika. U Republici Hrvatskoj je sjedište 20 vojnih 
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izaslanika, a 10 vojnih izaslanika pokriva Republiku Hrvatsku iz drugih zemalja (Italije, 
Austrije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Rumunjske i Velike Britanije). Velika Britanija 
najavila je zatvaranje svog ureda u prvom tromjesečju  2008. godine. 

3.2.1.2. Multilateralna obrambena suradnja  
 Ujedinjeni narodi  
 Tijekom 2007. godine ostvareno je intenzivno angažiranje pripadnika Oružanih 
snaga u mirovnim operacijama UN-a. Republika Hrvatska sudjeluje s 46 pripadnika 
Oružanih snaga u 13 mirovnih misija UN-a. Pripadnici Oružanih snaga nastavili su 
sudjelovati u devet mirovnih misija: UNMEE (Etiopija/Eritreja), UNMOGIP 
(Indija/Pakistan), MINURSO (Zapadna Sahara), UNMIL (Liberija), MINUSTAH (Haiti), 
UNOCI (Obala Bjelokosti), UNFICYP (Cipar), UNOMIG (Gruzija) i UNMIS (Sudan), a u 
drugoj polovici 2007. godine uključili su se u četiri nove misije: UNMIN (Nepal), UNIFIL 
(Libanon), UNIOSIL (Sierra Leone) i BINUB (Burundi). U mirovnoj misiji u Indiji i 
Pakistanu (UNMOGIP) visoki časnik Oružanih snaga obnašao je čelnu dužnost 
zapovjednika mirovne misije UN-a u dvogodišnjem mandatu.  Pregled angažiranja po 
pojedinim misijama prikazan je u dodatku Izvješća. 
 Po broju mirovnih misija UN-a u kojima sudjeluje Republika Hrvatska 
trenutačno zauzima prvo mjesto među državama davateljicama snaga UN-ovih mirovnih 
misija.  
 Obuka za sudionike mirovnih operacija provodi se u Središtu za međunarodne 
vojne operacije. Suradnja s UN-om i uspostavljanje dobrih odnosa s državama 
davateljicama snaga UN-a konkretizirani su sudjelovanjem inozemnih časnika i 
instruktora na tečajevima za vojne promatrače. Tijekom 2007. godine održana su dva 
međunarodna tečaja za vojne promatrače. U travnju 2007. Ujedinjeni narodi su izdali 
Središtu odgovarajuće priznanje kojim se potvrđuje da tečajevi koje provodi 
zadovoljavaju UN-ove standarde.  
 

Europska Unija  
Tijekom 2007. predstavnici Republike Hrvatske sudjelovali su na četiri sastanka 

Trojke EU-a s ministrima obrane zemalja kandidata za članstvo i NATO članica koje 
nisu u EU-u (Hrvatska, Makedonija, Turska, Island i Norveška). Vojni predstavnik pri 
NATO-u sudjelovao je na sastancima u okviru Vojnog odbora EU-u (EUMC) u formatu 
EUMC+5 (Hrvatska, Makedonija, Turska, Island i Norveška). 

Nastavljeno je s pružanjem potpore međunarodnim snagama u Bosni i 
Hercegovini u sklopu operacije EUFOR ALTHEA. U kontekstu uključivanja u aktivnosti 
koje se provode u okviru Europske sigurnosne i obrambene politike, provedene su 
međuresorne konzultacije i započeti razgovori s partnerskim zemljama o uključivanju u 
EU koncept borbenih skupina. Isto tako, na poziv Vijeća EU-a Republika Hrvatska se 
uključila u neformalne konzultacije u okviru Procesa generiranja snaga za EU misiju u 
Čadu i Srednjoafričkoj Republici.  

 
OESS  
Republika Hrvatska je od travnja do srpnja 2007. predsjedala Forumom za 

sigurnosnu suradnju koji je odgovoran za vojnu dimenziju OESS-a te služi kao 
pregovarački okvir za donošenje odluka o kontroli naoružanja, razoružanju te o 
mjerama sigurnosti i povjerenja; smanjivanju rizika; provedbu dogovorenih mjera i 
obveza te za suradnju i konzultacije u vezi s pitanjima sigurnosti. Hrvatski predstavnici 
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angažirani su u više radnih skupina koje djeluju unutar OESS-a, posebno kad je riječ o 
borbi protiv terorizma, sigurnosti granica i drugim aspektima kooperativne sigurnosti. 

 
Regionalne inicijative 
Djelovanje u okvirima regionalnih inicijativa i foruma u kojima Republika Hrvatska 

ima status punopravnog člana ili promatrača provodilo se prema utvrđenim prioritetima i 
smjernicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. 

Jedan od prioritetnih ciljeva na području suradnje u okviru regionalnih 
obrambenih inicijativa  je postizanje punopravnog članstva u vojnom dijelu 
Kvadrilaterale – MLF brigadi (Multinational Land Forces), koju čine Slovenija, Mađarska, 
Italija i Hrvatska. Tijekom 2007. godine došlo je do intenziviranja  aktivnosti. U ožujku 
2007. je realiziran posjet zapovjedništvu u Udinama. Nadalje, na sastancima Političko-
vojne radne skupine (Political Military Working Group PMWG) u Ljubljani te PMSG 
(Political Military Steering Group) u Udinama, dana je potpora hrvatskom prijedlogu za 
upućivanje časnika za vezu u Zapovjedništvo MLF-a. Istodobno je postignut konsenzus 
glede daljnjih koraka za uključivanje snaga koje je Republika Hrvatska ponudila kao 
svoj doprinos u sastavu brigade. Slijedi početak pregovora o sporazumu s Talijanskom 
Republikom koji će definirati status i obveze časnika za vezu u Zapovjedništvu MLF-a. 

U okviru sudjelovanja predstavnika Ministarstva obrane u aktivnostima Foruma 
ministara obrane za jugoistočnu Europu (SEDM proces), kojom je predsjedavanje u 
sljedećem dvogodišnjem razdoblju preuzela Makedonija, prioritetno se vodi računa o 
sudjelovanju u onim projektima koji su se dokazali kao uspješni, kao što su SEESIM 
(South East European Simulation Network) i Projekt vojno-civilne potpore neširenju 
oružja za masovno uništavanje, kontroli granica i borbi protiv terorizma. U lipnju 2007. 
godine, Republika Hrvatska bila je domaćin sastanka zamjenika načelnika glavnih 
stožera država članica procesa SEDM-a. Status promatrača u SEEBRIG-u (South-
Eastern Europe Brigade) kao sastavnom dijelu inicijative SEDM će se zadržati i u 
narednom razdoblju.  

 S obzirom na nedostatak konkretnih projekata unutar inicijative CENCOOP 
(Central European Nations Cooperation in Peace Support), po izlasku iz inicijative 
većine njenih članova i Republika Hrvatska se očitovala odlukom o izlasku prema 
osnivaču inicijative Republici Austriji.  

Predstavnici Republike Hrvatske su tijekom 2007. godine redovito sudjelovali na 
konferencijama South Eastern Europe Clearinghouse (SEEC), koje se održavaju svakih 
šest mjeseci te ostvarili aktivniji angažman. U okviru ove inicijative zalaže se za 
suradnju s ostalim sudionicama na provedbi konkretnih projekata.  

Republika Hrvatska bila je domaćin sastanka na razini pomoćnika ministara za 
obrambenu politiku održanog u Dubrovniku u rujna 2007. godine na kojem su 
razmotrene mogućnosti za razvijanje regionalnih projekata i aktivnosti koje su od 
interesa za veći broj partnerskih zemalja. Predloženo je da se ovakvi sastanci na kojima 
bi se raspravljalo i o ostalim područjima obrambene suradnje zemalja u regiji održavaju 
jednom godišnje.   

Ministarstvo obrane nastavlja podupirati rad Regionalnog središte za pomoć u 
provedbi sporazuma o kontroli naoružanja i verifikaciji (Regional Arms Control 
Verification and Implementation Assistance Centre, RACVIAC) te afirmiranja RACVIAC-
a kao Središta za sigurnosnu suradnju. Također, donesen je temeljni dokument s novim 
odrednicama organizacijske strukture i funkcioniranja RACVIAC-a te nacrt programa 
aktivnosti temeljen na stvarnim potrebama država regije. RACVIAC bi kao Središte za 



GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SPREMNOSTI OBRAMBENOG SUSTAVA, 
 PROVOĐENJU KADROVSKE POLITIKE I UKUPNOM STANJU U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE S 

IZVJEŠĆEM O STANJU OBRAMBENIH PRIPREMA U REPUBLICI HRVATSKOJ 

24 

sigurnosnu suradnju bio usmjeren na aktivnosti vezane za borbu protiv terorizma, 
međunarodni organizirani kriminal, integrirano upravljanje granicama, sigurnosni dijalog 
te suradnju prekograničnih centara u slučaju prirodnih katastrofa.  

U okviru Jadransko-mediteranske orijentacije Republika Hrvatska uključena je u 
dva projekta koja povezuju zemlje Jadransko-jonskog bazena odnosno Sredozemlja. 
Projekt Adrion usmjeren je na poticanje suradnje među ratnim mornaricama zemalja 
ovog područja, a Projekt virtualnog regionalnog središta za pomorski promet (V-RMTC) 
pridonosi jačanju sigurnosti pomorskog prometa i sigurnosti zemalja s izlazom na 
Sredozemno i Crno more. Tijekom 2007. godine u okviru projekta Adrion provedeno je 
šest aktivnosti te u okviru projekta V-RMTC jedna aktivnost. 

 

3.2.1.3. Republika Hrvatska i NATO 
 Tijekom 2007. Republika Hrvatska ostvarila je daljnji napredak prema 
ispunjavanju uvjeta za članstvo u NATO-u. Uzimajući u obzir hrvatski napredak i 
političku spremnost Saveza za proširenje, možemo zaključiti da je pozivnica Republici 
Hrvatskoj za članstvo u Savezu na sastanku na vrhu NATO-a u Bukureštu u travnju 
2008. godine vrlo izvjesna. 
 Sudjelovanje Republike Hrvatske u procesu integracije i približavanja članstvu u 
NATO-u odvijalo se u okviru Partnerstva za mir te Akcijskom planu za članstvo (MAP). 
Tijekom godine sudjelovanje u PfP-u je bilo definirano aktivnostima Individualnog 
partnerskog programa (IPP), Procesom planiranja i raščlambe (PARP), odnosno 
Partnerskim ciljevima (PG) te Godišnjim nacionalnim planom (ANP). 
 Individualni partnerski program odraz je programskih ciljeva zacrtanih u 
prezentacijskom dokumentu i viziji dostizanja zahtijevane razine interoperabilnosti s 
NATO-om te je u potpori provedbe ciljeva zacrtanih dugoročnim planskim dokumentima.  
 Individualni partnerski program tijekom 2007. sadržava 484 aktivnosti. Prioritet su 
aktivnosti koje izravno podupiru implementaciju preuzetih partnerskih ciljeva, obuka 
deklariranih postrojbi u skladu s NATO standardima, intenziviranje njihova sudjelovanja 
u Konceptu operativnih sposobnosti i NATO-ovim vježbama otvorenim za partnere. 
Osim toga, značajna je i obuka osoblja za obnašanje dužnosti u multinacionalnim 
stožerima: aktivnosti iz područja CJTF (Combined Joint Task Force), operativnog 
planiranja, stožerne procedure, operativne vojne terminologije. Ubrzava se proces 
standardizacije sudjelovanjem u radu NATO-ovih odbora i radnih tijela.  
 Republika Hrvatska je za EAPWP 2007 (Euro-Atlantic Partnership Work 
Programme) ponudila doprinos u vidu devet vojnih aktivnosti (seminara i tečajeva) koje 
se organiziraju i provode u Hrvatskoj.  
 Tijekom 2007. godine Republika Hrvatska bila je domaćin nekoliko značajnih 
NATO/PfP konferencija. U 2007. godini u Republici Hrvatskoj održane su dvije 
NATO/PfP vježbe: IDASSA 2007 i NOBLE MIDAS 07. Od posebnog značaja je bilo 
domaćinstvo NATO NRF vježbe NOBLE MIDAS 07. U svibnju 2007. uspješno je 
zaključen ciklus Procesa planiranja i raščlambe 2006./2007. Završna NATO-ova 
procjena pokazala je kako je Republika Hrvatska učinila značajan napredak na području 
obrambenog sustava. Svi dokumenti obrambene reforme su pripremljeni, uključujući 
provedbene planove Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga te je potrebno zadržati 
dinamiku tijekom procesa implementacije. 
 U rujnu 2007. Republika Hrvatska je predajom dopune odgovora na Upitnik o 
cjelokupnoj PfP interoperabilnosti otpočela PARP ciklus 2007./2008. Taj je ciklus 
značajno kraći od uobičajenih PARP ciklusa. Svrha skraćenja je priprema za NATO 
sastanak na vrhu koji će se održati u travnju 2008. na kojem se očekuju pozivnice u 
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članstvo jednoj ili više MAP zemalja. NATO administracija namjerava prije sastanka na 
vrhu steći jasnu sliku o napretku reformi obrambenih sustava zemalja kandidata kako bi 
se odluka o pozivanju u članstvo mogla donijeti temeljem kvalitetnih informacija. 
 PARP ciklus završen je u siječnju 2008. NATO-ova procjena konstatirala je daljnji 
napredak Republike Hrvatske na području obrambenih reformi i prilagođavanju sustava 
zahtjevima budućeg članstva u Savezu. Konstatacija NATO stručnjaka jest kako je 
Republika Hrvatska iz perspektive obrambenog sustava spremna za članstvo.  
 Zabilježen je napredak u implementaciji partnerskih ciljeva. Sve postrojbe 
deklarirane za sudjelovanje u NATO-vođenim operacijama su spremne. 
 Tijekom 2007. Republika Hrvatska je nastavila prilagodbu zahtjevima članstva 
koristeći se MAP-om (Akcijski plan za članstvo). Uz obrambena i vojna pitanja (koja se 
uglavnom razmatraju kroz PARP), MAP obuhvaća politička i ekonomska pitanja, 
sigurnosna pitanja, pravna pitanja i pitanja resursa. U svim poglavljima konstatiran je 
napredak tijekom ciklusa 2006./2007. 
 Republika Hrvatska je i MAP ciklus 2006./2007 zaključila u svibnju 2007., a  novi 
ciklus 2007/2008 otvorila u rujnu 2007. 
 NATO-ovo Izvješće o napretku 2007./2008, koje su odobrile zemlje članice u 
siječnju 2008., intonirano je pozitivno. Konstatira se napredak na svim poljima Akcijskog 
plana za članstvo. Primjedbi i savjeta o obrambenim i vojnim aspektima pristupanja 
nema, tek se konstatira trenutno stanje i planovi. Konstatiran je i porast potpore 
hrvatske javnosti članstvu zemlje u Savezu. 
 
 Sudjelovanje u NATO-vođenim operacijama 
 

  Afganistan - Operacija ISAF   
 Republika Hrvatska nastavila je s jačanjem potpore međunarodnim naporima u 
uspostavi stabilnosti i obnove Afganistana. Odlukom Hrvatskog sabora odobreno je 
povećanje ukupnog broja pripadnika Oružanih snaga u ISAF-u do 200 u 2007. te do 
300 u 2008. Razmještajem novih snaga tijekom 2007. angažirano je ukupno 200 
pripadnika Oružanih snaga, a pritom su u mirovnoj operaciji angažirani i hrvatski 
diplomati i policajci. Usporedno s navedenim povećanjem pokrenut je proces planiranja 
snaga za 2008. kada će se broj pripadnika Oružanih snaga povećati na 300. U skladu s 
bilateralnim pregovorima sa SR Njemačkom dodatne snage će biti razmještene u 
Pokrajinskom timu za obnovu (PRT) Feyzabad i to u drugom polugodištu 2008. 
Sudjelovanje u mirovnoj misiji ISAF-u predstavlja najznačajniji angažman Republike 
Hrvatske u nekoj od međunarodnih misija i jedan je od najkonkretnijih primjera potpore 
politici i ciljevima Saveza te odraz odlučnosti i sposobnosti Republike Hrvatske da se 
aktivno suprotstavi suvremenim prijetnjama vlastitoj nacionalnoj sigurnosti.  

  Sredozemlje – Operacija „Active Endeavour“  
Hrvatski sabor je u prosincu 2006. donio odluku o sudjelovanju Republike 

Hrvatske u operaciji Active Endeavour (OAE). Tom prilikom izraženo je uvjerenje da će 
to sudjelovanje demonstrirati solidarnost Republike Hrvatske sa saveznicima i njezinu 
odlučnost da aktivno pridonosi suzbijanju terorističke prijetnje na Sredozemlju. 
Istovremeno, sudjelovanje u OAE pomoći će naporima Oružanih snaga na planu 
postizanja NATO standarda u pomorskim operacijama, u kontekstu budućeg članstva u 
Savezu.  
 Razmjenom inicijalnih pisama namjere između glavnog tajnika NATO-a i ministra 
obrane Republike Hrvatske otpočelo je usuglašavanje modaliteta sudjelovanja u OAE. 
Na početku će se ono koncentrirati na razmjenu informacija o stanju na moru između 
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 NATO-vog zapovjedništva Napulj i Hrvatske ratne mornarice. S vremenom, hrvatsko 
sudjelovanje bi se proširilo na razmjenu radarskih podataka o kretanju brodova te 
sudjelovanje u obučnim i vježbovnim aktivnostima. Radi učinkovitije razmjene Republika 
Hrvatska namjerava u NATO zapovjedništvo u Napulj poslati i časnika za vezu. 
 

3.2.1.4. Nadzor naoružanja i mjere izgradnje povjerenja i sigurnosti 
Na području obveza Republike Hrvatske definiranih međunarodnim 

sporazumima, ugovorima i konvencijama vezanih uz nadzor naoružanja tijekom 2007. 
godine ukupno je provedeno 80 aktivnosti.  

U okviru Daytonskog sporazuma, kojem se u protekloj godini priključila i Crna 
Gora, provedeno je pet inspekcija prijavljenih lokacija u državama strankama 
sporazuma dok je Republika Hrvatska prihvatila pet inspekcija na svojem teritoriju. Sve 
stranke u potpunosti se pridržavaju odredaba sporazuma. 

Protokol o inspekcijskom režimu demilitarizacije Prevlake između Republike 
Hrvatske i tadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore se od osamostaljenja Crne 
Gore nije provodio te ostaje pitanje reguliranja njegovog statusa. 

 U okviru provedbe Bečkog dokumenta '99 tijekom 2007. godine provedene su 
sve planirane mjere izgradnje povjerenja i sigurnosti. Republika Hrvatska je temeljem 
preuzetih obveza prihvatila jedan evaluacijski posjet od Republike Češke s gostom 
inspektorom iz Rumunjske i tri inspekcije specificiranog područja od strane Republike 
Slovenije, Rumunjske i Kraljevine Švedske. Kao znak potpune transparentnosti i širenja 
mjera povjerenja i sigurnosti u regiji Republika Hrvatska je ponudila i dodatnu kvotu za 
evaluacijski posjet u okviru kojeg je prihvaćena ekipa Bosne i Hercegovine. U isto 
vrijeme Republika Hrvatska je provela evaluacijski posjet u Republici Mađarskoj te 
inspekcije specificiranog područja u Austriji, Grčkoj, Italiji, Crnoj Gori, Sloveniji, Bosni i 
Hercegovini i Srbiji. Ciljevi ovih aktivnosti bili su, pored uvida u pridržavanje odredaba 
dokumenta, i stjecanje spoznaja o procesima transformacije oružanih snaga. Ujedno se 
sudjelovalo na četiri aktivnosti vezano za posjete zračnim bazama i vojnim instalacijama 
kao i aktivnostima demonstracija novih sustava naoružanja.     

Republika Hrvatska je dosljedno provodila obveze prema Konvenciji o zabrani 
izvjesnog konvencionalnog naoružanja (CCW) i Otavskoj konvenciji. 

Republika Hrvatska potpisala je i ratificirala sve relevantne konvencije o nadzoru 
ovog oružja za masovno uništenje dosljedno provodi svoje obveze. Republika Hrvatska 
je pristupila i svim neformalnim režimima o kontroli naoružanja. Organizacije za zabranu 
kemijskog oružja (OPCW) provela je inspekciju u tvornici umjetnih gnojiva u Kutini gdje 
je potvrdila potpuno pridržavanje Republike Hrvatske odredbi Konvencije o zabrani 
kemijskog oružja (CWC) i utvrdila vjerodostojnost Godišnje deklaracije Republike 
Hrvatske. 

Na konferenciji u Oslu 2007. godine započet je pregovarački proces u kojem 
sudjeluje i Republika Hrvatska s ciljem izrade Konvencije o zabrani kasetnog streljiva.  

U trećoj godini primjene sporazuma o Otvorenom nebu (The Treaty on Open 
Skies) prihvaćene su sve četiri pasivne kvote iznad teritorija Republike Hrvatske. Pored 
toga, značajna je provedba trening misije u SAD-u i sudjelovanje na misijama drugih 
zemalja članica Ugovora u ulozi gosta promatrača u cilju pripreme za provedbu aktivnih 
kvota. Za poboljšanje efikasnosti opremljen je foto-laboratorij za potrebe razvijanja i 
kopiranja aerofoto filmova. 
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Ocjene i izvješća nakon inspekcija i evaluacija dokazuju da se Republika 
Hrvatska u potpunosti pridržava preuzetih obveza iz sporazuma nadzora naoružanja. 
Tijekom provedbe aktivnosti u drugim strankama sporazuma ispunjeni su svi zadani 
ciljevi. 

3.2.2. Međuresorna suradnja 
Ostvarivanje temeljnih ciljeva obrambene politike kao i proces suradnje i 

približavanja članstvu u NATO-u zahtijeva angažiranje suradnju i koordinaciju svih 
državnih tijela.  

Na području obrambenog planiranja i međunarodnih vojnih aktivnosti, u 2007. 
godini, suradnja se odvijala na izradi Godišnjeg nacionalnog programa, sudjelovanju u 
Američko-jadranskoj povelji, sudjelovanju u PARP-u odnosno implementaciji partnerskih 
ciljeva, izradi Upitnika cjelokupne PfP interoperabilnosti te oko aktivnosti vezanih uz IPP 
i sudjelovanje u operaciji ISAF. 

Međuresorna radna skupina za suradnju s NATO-om i provedbu Akcijskog plana 
za članstvo predstavlja već tradicionalni oblik koordinacije najvažnijih tijela. Priprema i 
usvajanje Godišnjeg nacionalnog programa 2007./08., kojim se detaljno razrađuju 
aktivnosti i obveze na svim područjima priprema za punopravno članstvo Saveza,  bila 
je glavna aktivnost međuresorne radne skupine. Uz to Skupina je poticala i koordinirala 
analiziranje, organiziranje, usmjeravanje i vođenje svih ostalih aktivnosti  povezanih s 
odnosima Republike Hrvatske i NATO-a. 

Provedbeni tim Državnog odbora za članstvo u NATO-u, kojem predsjedava 
veleposlanik Republike Hrvatske pri NATO-u, započeo je rad na unaprjeđivanju 
koordinacije između državnih tijela kao i na informiranju hrvatske javnosti o pripremama 
za članstvo. 

Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija 
redovito su koordinirali sve aktivnosti u okviru Američko–jadranske povelje. U Splitu je 
13. listopada 2007. održan sastanak ministara obrane i vanjskih poslova zemalja 
potpisnica A3 povelje i tri baltičke zemlje (Estonija, Litva, Letonija). Na dnevnom redu su 
bile teme vezane uz predstojeći sastanak NATO-a u Bukureštu, suradnju i sigurnost u 
jugoistočnoj Europi te uz oružane snage u modernom sigurnosnom okružju. 

U okviru PARP-a, vezano za implementaciju partnerskog cilja Potpora zemlje 
domaćina, izrađeni su Koncept potpore Republike Hrvatske snagama zemalja partnera i 
Plan ponude infrastrukturnih objekata oružanim snagama drugih zemalja na teritoriju 
Republike Hrvatske. Započet je rad na izradi Kataloga sposobnosti Republike Hrvatske 
kojem će se definirati sposobnosti Republike Hrvatske za provedbu partnerskog cilja 
Potpore zemlje domaćina.  

Na inicijativu Ministarstva obrane, formirano je međuresorno radno tijelo za 
koordinaciju doprinosa Republike Hrvatske u mirovnim operacijama kojeg čine 
predstavnici nadležnih tijela državne uprave.  

Nastavljen je rad Međuresorne radne skupine za praćenje nacionalne provedbe 
Rezolucije Vijeća sigurnosti UN 1373/2001 o suzbijanju terorizma, kao i Nacionalnog 
povjerenstva za sprječavanje širenja oružja za masovno uništenje, te opreme, 
tehnologije i materijala vezanih uz oružje (PSI). 

Na području sigurnosno-obavještajnih poslova, nastavljena je suradnja na većem 
broju predmeta vezanih uz procesuiranje kaznenih djela ratnog zločina kao i na 
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predmetima vezanim uz borbu protiv organiziranog kriminala, terorizma, trgovine 
vojnom opremom ili opremom dvojne namjene. 

Na području obrambenih priprema Ministarstvo obrane je s nadležnim središnjim 
tijelima državne uprave radilo na usklađivanju popisa pravnih osoba i objekata od 
posebnog značaja za obranu iz nadležnosti središnjih tijela državne uprave te su 
izvršene potrebne izmjene i dopune popisa. Također, intenzivan rad odvijao se u svezi 
izrade Plana obrane Republike Hrvatske, Metodologije za izradu plana obrane i 
transformacije sustava civilne obrane u sustav upravljanja u izvanrednim i kriznim 
situacijama. 

Nastavljena je aktivna suradnja Ministarstva obrane s Državnom upravom za 
zaštitu i spašavanje na području posebnih mjera zaštite od požara, usklađivanju 
standardnih operativnih postupaka u slučaju katastrofa i većih nesreća te angažiranju 
resursa Ministarstva obrane za potrebe sustava zaštite i spašavanja. 

Tijekom 2007. godine, Republika Hrvatska bila je domaćin niza međunarodnih 
vojnih vježbi od kojih su najznačajnije vježba zaštite i spašavanja IDASSA 07, u 
organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje i vojna vježba Noble Midas 07, u 
organizaciji Ministarstva obrane. Noble Midas 07 je bila najzahtjevnija vojna vježba ikad 
organizirana na teritoriju jedne zemlje koja nije članica NATO-a, u kojoj su sudjelovale 
NATO snage s 40 brodova, šest podmornica, 61 zrakoplovom i helikopterom te oko 
8000 pripadnika. U vježbi su uspješno sudjelovale i postrojbe svih triju grana Oružanih 
snaga Republike Hrvatske. Vježba je svojim značajem i obujmom obuhvatila sva 
nadležna državna tijela i bila jedan od posljednjih testova spremnosti Republike 
Hrvatske za ulazak u NATO. Uz Ministarstvo obrane u potpori vježbe sudjelovalo je i 
devet drugih državnih tijela, a kroz nadasve učinkovitu međuresornu suradnju 
provjerena je funkcionalnost Koncepta potpore zemlje domaćina NATO snagama te 
usvajanje NATO standarda na razini države. Za besprijekorno domaćinstvo i uspješno 
sudjelovanje postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske u vježbi od NATO-a su s 
najviših razina pristigle mnogobrojne pohvale. 

Značajno je spomenuti suradnju Ministarstva obrane i Ministarstva mora, 
prometa i infrastrukture na implementaciji projekta Jedno europsko nebo (SES), izradi 
Zakona o zračnom prometu kojim se implementira SES regulativa u zakonodavstvo 
Republike Hrvatske te izrada Pravilnika o mjerama za prisilno slijetanje zrakoplova kao 
temeljnog dokumenta za provođenje zaštite zračnog prostora. 

Na području istraživanja i razvoja, Institut za istraživanje i razvoj obrambenih 
sustava održava suradnju s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa te svim relevantnim znanstvenim i visokoškolskim ustanovama u 
Republici Hrvatskoj.  

Što se tiče međuresorne suradnje kod Inspektorata obrane, tijekom 2007. godine 
odvijala se suradnja u području inspekcije između Inspektorata obrane i Državnog 
inspektorata te Inspektorata obrane i Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i 
graditeljstva koja je obuhvaćala provedbu zajedničkih inspekcijskih nadzora.  

3.2.3. Upravljanje ljudskim resursima  
Politika upravljanja osobljem temelji se na četiri glavna programska područja: 

pribavljanje osoblja, profesionalni razvoj, personalna potpora te tranzicija i izdvajanje. 
Sva četiri programa su cjelovita i obuhvaćaju vojno i civilno osoblje. Temeljna zadaća 
sustava upravljanja osobljem i dalje je dvojne naravi: zadovoljavanje potreba vojne 
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organizacije za kvalitetnim osobljem uz istodobno pružanje primjerene potpore svakom 
pripadniku Oružanih snaga. 

Glavni razvojni ciljevi u području upravljanja ljudskim resursima su: dostizanje 
potpuno profesionalne strukture osoblja, ugovorna pričuva, dragovoljni ročnici i nova 
kategorija osoblja – vojni specijalisti. 

U veljači 2007. godine usvojen je Provedbeni plan upravljanja osobljem u kojem 
su definirani svi projekti koje treba provesti kako bi se ostvarili zacrtani razvojni ciljevi te 
razrađuje njihova provedba za cjelokupno područje upravljanja osobljem. Održana je 
inicijalna planska konferencija projekata personalnog upravljanja te glavna i finalna 
konferencija projekata iz područja izobrazbe. 

 U srpnju 2007. godine usvojen je Koncept jedinstvenog upravljanja osobljem 
čime su utvrđena načela i temeljni postupci u svim programskim područjima upravljanja 
ljudskim resursima. Izrađena je Doktrina upravljanja ljudskim resursima te ustroj 
Središnjice za upravljanje osobljem koja će imati središnju, prioritetno provedbenu, 
ulogu u upravljanju osobljem i izravno pokrivati sve funkcije profesionalnog razvoja svih 
kategorija vojnog i civilnog osoblja u Oružanim snagama (za časnike do čina 
pukovnika/kapetana fregate).  

3.2.3.1. Postojeća struktura osoblja  
Ciljana brojčana veličina djelatnog sastava Oružanih snaga do kraja 2009. 

godine je 16000 djelatnih vojnih osoba i 1600 državnih službenika i namještenika. 
Ukupno brojno stanje Ministarstva obrane i Oružanih snaga na dan 31. prosinca 2007. 
godine je 22650. 

Popuna ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga iznosi 80%, 
dok je prosječna starosna dob 38 godina. 

OSOBLJE 
MORH – 
upravni 

dio1 
OS RH Ostalo2 UKUPNO 

Djelatne vojne osobe 546 16909 15 17470
Državni službenici i namještenici 1228 3596 356 5180
UKUPNO 1774 20505 371 22650

 

3.2.3.2. Pribavljanje osoblja  
Program pribavljanja osoblja, kao stalni proces privlačenja, odabira i prijma kojim 

se osigurava popuna ustrojbenih mjesta Oružanih snaga najboljim kandidatima 
sukladno potrebama, provodi se u skladu s dugoročnim planovima i potrebama 
obrambenog sustava. Temeljna aktivnost ovog programa je promidžba Ministarstva 
obrane i Oružanih snaga kao poželjnog poslodavca i najboljeg mjesta za početak 
uspješne profesionalne karijere.  

Raspisana su dva natječaja za prijam u djelatnu vojnu službu s  realizacijom 
plana od 95,36%. U 2007. godini, prijam iz građanstva se provodio na temelju 
otvorenog oglasa. Kontinuirano i centralizirano provođenje operativnog posla selekcije i 
odabira kandidata za djelatnu vojnu službu provodi Selekcijsko središte za odabir u 
djelatnu vojnu službu. 

                                                 
1 Uključeno osoblje iz uprava i ureda za obranu u kojima se nalazi 467 osoba 
2 Osoblje izvan Ministarstva obrane 
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U 2007. godini započeo je rad na projektu razvoja mehanizama i modela 
privlačenja osoblja. Cilj projekta je stvaranje pojedinih modela stimulacije i mijenjanje 
pozicije Ministarstva obrane kao poželjnog poslodavca na tržištu rada.  

Planom pribavljanja osoblja za 2007. predviđen je prijam 110 časnika, 800 
vojnika i 40 državnih službenika i namještenika kako je prikazano u tablici. 
 

2006. 2007. 
OSOBLJE 2003. 2004. 2005. 

PLAN OSTVAR. PLAN OSTVAR. 
Djelatne vojne osobe 31 47 953 1060 978 910 807 
Državni službenici i 
namještenici 74 32 61 40 71 40 43 

UKUPNO 105 79 1014 1100 1049 950 850 

Usporedni prikaz pribavljanja osoblja po godinama (stanje na dan 31. prosinca 2007.) 
 

Realizacija Plana pribavljanja za 2007. do 31. prosinca 2007. godine iznosi 
89,47%. Provedbom plana pribavljanja primljeno je: 

- 760 vojnika koji su potpisali ugovor na 3 godine, 
- 47 kandidata za časnike (mlade visokoobrazovane osobe) koji su po 

završetku temeljne časničke izobrazbe primljeni na neodređeno vrijeme, 
- 43 državna službenika i namještenika.  
Razlog neispunjenja plana u dijelu koji se odnosi na pribavljanje časnika je i  

nadalje nezadovoljavajući odaziv kandidata za časnička mjesta, pogotovo deficitarnih 
zanimanja. 

Tijekom prve polovice 2007. godine provedeno je ispitivanje stavova 
reprezentativnog uzorka od 1882 osamnaestogodišnjaka o vojnoj službi (ulasku u 
dragovoljni ročni sastav, ugovornoj pričuvi i djelatnoj vojnoj službi, stavovi prema vojsci 
općenito i sigurnosnim integracijama). Rezultati pokazuju kako postoje izrazite 
regionalne i druge demografske razlike u zanimanju za vojnu službu te kako u pogledu 
zapošljavanja u vojsci prevladava slabije zanimanje za djelatnom u odnosu na ostale 
oblike službe. Od kandidata koji pokazuju zanimanje samo manji broj i pristupi vojsci, 
što izravno ovisi o uvjetima i pogodnostima koje nudi vojna služba. 

S ciljem pribavljanja mladog visokoobrazovanog osoblja, uz projekt KADET kao 
model civilno-vojne izobrazbe budućih časnika, stipendiraju se i studenti od treće 
godine studija na sveučilištima u Republici Hrvatskoj.  

3.2.3.3. Profesionalni razvoj 
Profesionalni razvoj omogućuje pojedincu dostizanje, održavanje i razvoj 

sposobnosti, znanja i vještina potrebnih za uspješno obnašanje dodijeljenih dužnosti. 
Provodi se rastućom i slijednom vojnom i funkcionalnom izobrazbom, dodjelom 
raznovrsnih dužnosti, samorazvojem te napredovanjem u službi i promicanjem u činu. 

U 2007. godini donesen je Pravilnik o uvjetima i postupku ocjenjivanja djelatnih 
vojnih osoba te načinu preispitivanja i evidentiranja službenih ocjena. Službeno 
ocjenjivanje temelj je za procjenu uspješnosti pojedinaca u procesu usmjeravanja 
daljnjeg profesionalnog razvoja. 
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 Koncept raspoređivanja, odnosno modeli profesionalnog razvoja, stalnim 
praćenjem razvoja civilnih profesija i odgovarajućim prilagodbama vojnog sustava, 
nastoje slijediti način kompatibilan tržištu rada – kako bi vojno osoblje po završetku 
karijere bilo konkurentno na tržištu.  

Proces promicanja časnika i dočasnika, radi profesionalnog razvoja i dostizanja 
optimalne strukture djelatnog vojnog osoblja, nastavljen je donošenjem Plana 
promaknuća za 2007. godinu. 

2006. 2007. 
OSOBLJE 2003. 2004. 2005. 

PLAN OSTV. PLAN OSTV. 

GENERALI 19 3 8 4 3 2 0 

VIŠI ČASNICI 443 441 178 266 299 260 237 

NIŽI ČASNICI 643 1051 789 644 685 620 507 

ČASNICI - ukupno 1105 1495 975 914 987 882 744 

DOČASNICI 766 2060 1175 1274 1278 1155 1212 

UKUPNO 1871 3555 2150 2188 2265 2037 1956 
Usporedni prikaz promicanja 

 
Izobrazba pripadnika Oružanih snaga i djelatnika Ministarstva obrane usmjerena 

je, podizanjem razine i kvalitete znanja pojedinca, na dostizanje željene sposobnosti 
Oružanih snaga. 

 Usvojen je Koncept izobrazbe za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske 
kojim se razrađuje smjer daljeg razvoja vojno - civilne izobrazbe za potrebe Oružanih 
snaga. Koncept jamči uspostavljanje ciljanog sustava izobrazbe koji je u funkciji 
učinkovite realizacije misija i zadaća Oružanih snaga. Na temelju Koncepta definirani su 
projekti izobrazbe čija je realizacija započela potkraj 2007. godine.  

 Tijekom 2007. godine aktivnosti vezane uz civilnu izobrazbu djelatnika 
ostvarivale su se na civilnim obrazovnim ustanovama. Na svim razinama i oblicima 
izobrazbe tijekom 2007. školovalo se ukupno 1537 djelatnika, a završilo ih je 855. 
Izobrazba osoblja u sustavu vojne izobrazbe u Republici Hrvatskoj provodila se u 
granskim školama za potrebe rodova i službi grana, a u intergranskim školama, u 
Hrvatskom vojnom učilištu «Petar Zrinski», za potrebe združene razine zapovijedanja. 
Na sve razine vojne izobrazbe upućeno je 1266 polaznika, a završilo je ukupno 1011 
polaznika. 

Projekt Kadet je oblik vojno-civilnog školovanja kojim se školuju kandidati za 
časnike za potrebe borbenih rodova i rodova borbene potpore te predstavlja primarni 
oblik školovanja za karijerne časnike. Trenutno se u pet naraštaja školuje ukupno 214 
kadeta dok ih je završilo 11. Također, školuje se i 12 vojnih stipendista, a završila su tri.  

Različite oblike slijedno rastuće i funkcionalne izobrazbe u inozemstvu tijekom 
2007. završilo je 298 pripadnika Oružanih snaga i djelatnika Ministarstva obrane. 
Početkom 2007., nakon prekida od nekoliko godina reaktivirana je izobrazba po IMET 
programu, na koju je upućeno  27 djelatnika.  

Izobrazba stranih jezika jedan je od prioritetnih ciljeva osposobljavanja djelatnika 
koji su predviđeni za sudjelovanje u međunarodnim misijama, rad u multinacionalnim 
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stožerima, izobrazbu u inozemstvu kao i za pojedine dužnosti koje zahtijevaju znanje 
stranih jezika. U okviru Škole stranih jezika „Katarina Zrinska“, tijekom 2007. godine, 
tečaj engleskog jezika završilo je 323 djelatnika, njemačkog 29, francuskog 20 i 
talijanskog 13 djelatnika. Provedena su i četiri testiranja znanja engleskog jezika prema 
NATO standardu (STANAG 6001). Dosadašnji broj testiranja po STANAG-u je 161. 

Tijekom 2007. na tečajeve engleskog, njemačkog i francuskog jezika u 
inozemstvo upućena su 53 djelatnika. 

S ciljem dodatne stimulacije učenja stranih jezika, dosadašnji model 50%-tnog 
sufinanciranja izobrazbe u školama stranih jezika u građanstvu, promijenjen je u 100% 
sufinanciranje. Po modelu 50% sufinanciranja, tečajeve stranih jezika pohađalo je 29 
djelatnika. 

 Sukladno projektu “Intenziviranje učenja engleskog jezika„ omogućit će se 
kontinuirano učenje i održavanje znanja engleskog jezika za sve pripadnike Oružanih 
snaga. 

3.2.3.4. Personalna potpora 
Personalna potpora usmjerena je na vrednovanje rada i zadovoljavanje osobnih 

potreba pojedinca. Obuhvaća područja plaća i ostalih materijalnih naknada i poticaja, 
stambenog zbrinjavanja, zdravstvene skrbi, skrbi o obitelji, psihološke potpore, odmora, 
dopusta i slobodnog vremena, priznanja, pripreme za završetak vojne karijere. Svrha 
personalne potpore je podizanja kvalitete življenja koja izravno utječe na pribavljanje i 
zadržavanja kvalitetnog osoblja te profesionalni razvoj svih kategorija djelatnika. 

U 2007. godini započeo je rad na projektu ”Povećati životni standard osoblja”. 
Izrađen je prijedlog Uredbe o vrijednosti koeficijenata osobnog čina za izračun plaće 
djelatne vojne osobe te prijedlog Pravilnika o dodatku na plaću i načinu isplate plaće 
djelatnim vojnim osobama. 

 Dodjela odlikovanja i priznanja provodi se u skladu sa Zakonom o odlikovanjima i 
priznanjima, dok se pohvaljivanje i nagrađivanje obavlja u skladu s Pravilnikom o 
vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele. Tijekom 2007. godine  
dodijeljeno je 81 odlikovanje i 2325  nagrada i pohvala. 

Tijekom 2007. godine provedeno je više ispitivanja stavova i opće klime među 
pripadnicima Oružanih snaga. Rezultati ukratko pokazuju kako u odnosu na 2006. 
godinu nema značajnijih promjena, ali postoji prostor za poboljšanje zadovoljstva 
smještajem i odjećom i obućom te plaćama, kako usprkos očekivanom preustroju 
zabrinutost zbog njegove provedbe ne raste značajno, kao što je bio slučaj prije 
prethodnih preustroja, kako u zabrinutosti zbog društvenih čimbenika postoji jasan trend 
pozitivnih promjena te kako je podrška približavanju NATO-u unutar Oružanih snaga 
iznad takve podrške u društvu općenito. 

 U okviru stambenog zbrinjavanja, koje se provodi isključivo davanjem na 
korištenje stanova za službene potrebe, u 2007. godini 107 pripadnika Oružanih snaga 
smješteno je u službene stanove. Tijekom 2007. godine izrađeni su različiti modeli 
smještaja i stambenog zbrinjavanja pripadnika Oružanih snaga radi povećanja kvalitete 
stanovanja, mobilnosti, rotacije i premještaja te se njihova implementacija očekuje 2008. 
godine. 

 
 
 



GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SPREMNOSTI OBRAMBENOG SUSTAVA, 
 PROVOĐENJU KADROVSKE POLITIKE I UKUPNOM STANJU U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE S 

IZVJEŠĆEM O STANJU OBRAMBENIH PRIPREMA U REPUBLICI HRVATSKOJ 

33 

3.2.3.5. Izdvajanje osoblja  
U 2007. godini nastavljeno je plansko izdvajanje uglavnom starijeg osoblja koje 

stječe zakonske uvjete za umirovljenje, vojnog osoblja čija zdravstvena sposobnost ne 
udovoljava kriterijima za ostanak u djelatnoj vojnoj službi te civilnog i vojnog osoblja 
neodgovarajuće stručne spreme. 

Za djelatne vojne osobe koje ne udovoljavaju propisanim standardima utvrđuje 
se nemogućnost daljnjeg profesionalnog razvoja te se osobe koje imaju 20 godina staža 
osiguranja stavljaju na listu kandidata za izdvajanje, upoznaju s mogućnostima 
zadržavanja u službi, odnosno, u slučaju izdvajanja, s mogućnostima korištenja 
programa tranzicije. 

U provedbi planova izdvajanja osoblja i tijekom 2007. godine se primjenjivao 
model kvartalnog izdvajanja te mogućnost privremenog zadržavanja neophodnog 
osoblja. Izgrađeni su mehanizmi za učinkovito upravljanje procesom izdvajanja vojnog i 
civilnog osoblja.  

2006. 2007. 
OSOBLJE 2003. 2004. 2005. 

PLAN OSTV. PLAN OSTV. 
Djelatne vojne osobe 4933 3873 1609 1877 1984 1490 1357 
Državni službenici i 
namještenici 507 1289 1087 1223 176 850 604 

UKUPNO 5440 5162 2696 3100 2160 2340 1961 

Usporedni prikaz izdvajanja osoblja po godinama  

Realizacija Plana izdvajanja osoblja u 2007. godini iznosi 83,80%. 
Ovakav postotak rezultat je ne završenog procesa organizacijskog izdvajanja 

Službe za gospodarenje nekretninama i Zrakoplovnog tehničkog zavoda. Isto je 
rezultiralo navedenim brojem ostvarenog izdvajanja državnih službenika i namještenika. 

U 2007. godini donesen je Pravilnik o mjerilima za ocjenu zdravstvene 
sposobnosti za službu te o zdravstvenim pregledima i psihološkim ispitivanjima radi 
utvrđivanja zdravstvene sposobnosti čime je u potpunosti implementirana Odluka o 
osnivanju i djelokrugu rada zdravstvenih komisija nadležnih za donošenje ocjena 
zdravstvene sposobnosti kandidata i pripadnika Oružanih snaga.  

Zdravstvene komisije ukupno su obradile u postupku donošenja ocjene 
zdravstvene sposobnosti 5.809 osoba. Djelatne vojne osobe ocijenjene po 
zdravstvenim komisijama nesposobnim za djelatnu vojnu službu ostvarile su uvjete za 
odlazak u profesionalnu mirovinu odnosno mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad. 

 Izdvajanje osoblja popraćeno je programom tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog 
osoblja – SPECTRA, koji u svom djelokrugu obuhvaća informiranje, tranzicijske 
radionice, stručno osposobljavanje, savjetovanje i pomoć pri zapošljavanju i 
samozapošljavanju te sustav uvećanih otpremnina u svrhu zapošljavanja. Tijekom 
2007. godine održana je 41 tranzicijska radionica u regionalnim odsjecima za tranziciju 
čime je 514 polaznika steklo pravo na korištenje programa potpore.  

Provedba Programa tijekom 2007. godine bila je prema sljedećem:  
- u okviru programa stručnog usavršavanja potpisano je 114 ugovora, 
- 61 korisnik se zaposlio u okviru programa zapošljavanja, 
- samozapošljavanje je  ostvarilo 296 korisnika te 
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- 299 korisnika je ostvarilo financijsku potporu u okviru projekta PRIOM (Projekt 
reintegracijske pomoći izdvojenom vojnom osoblju). 

 

3.2.3.6. Novačenje i služenje vojnog roka 
Upisivanje novaka u vojnu evidenciju provedeno je u siječnju 2007. godine te je 

ukupno upisano 25130 novaka. 
Zdravstvenim pregledima i novačenju pristupilo je 26277 novaka, za koje su 

predložene ocjene sposobnosti: sposoban 62,08%, privremeno nesposoban 22,48% i 
nesposoban 13,6%, dok je 1,84% novaka ostalo u zdravstvenoj obradi. 

U 2007. godini planirano je u četiri uputna roka (veljača, svibanj, kolovoz i 
studeni) uputiti ukupno 4000 novaka. Provedena su tri uputna roka te je od planiranih 
3000 novaka na služenje vojnog roka upućeno 2069 ili 68,97%. S obzirom da je 
Hrvatski sabor donio Odluku o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka od 
1. siječnja 2008. godine, ministar obrane je donio Odluku prema kojoj se novaci ne 
upućuju na služenje vojnog roka u IV. uputnom roku u studenome 2007. godine. 

 Kako je izmjenama i dopunama Zakona o obrani regulirano da će se po 
donošenju Odluke o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka omogućiti 
novacima koji to žele dragovoljno služenje vojnog roka, imenovana je radna skupina 
koja je izradila Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka. 

 Budući da se od 1. siječnja 2008. godine novaci više ne pozivaju na obvezu 
služenja vojnog roka ni na obvezu civilne službe, ne pozivaju se ni na zdravstvene 
preglede i novačenje ostala je samo obveza upisa u vojnu evidenciju. 

3.2.3.7. Pričuvni sastav 
Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih 

snaga o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju Oružanih snaga određeno je da se 
pričuvna komponenta Oružanih snaga do 2010. godine smanji s 21000 na 6000 
pričuvnika.  

Tijekom 2007. godine došlo je do preustroja pričuvnog sastava i ukidanja planova 
popune za 30 postrojbi u koje je bilo raspoređeno 27675 pričuvnika.  

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obrani stvoreni su uvjeti za popunu 
Oružanih snaga ugovornom pričuvom kao novom kategorijom osoblja u popuni pričuvne 
komponente. U tijeku je izrada podzakonskih propisa koji će omogućiti postupno 
uvođenje ugovorne pričuve za popunu Oružanih snaga.   

3.2.4. Upravljanje materijalnim resursima 

3.2.4.1. Opremanje naoružanjem i vojnom opremom 
. Količina ispravnog naoružanja i vojne opreme u Oružanim snagama 

zadovoljava potrebe predložene strukture, ali je po svojim taktičko-tehničkim 
značajkama još uvijek jednim dijelom zastarjelo. Prema ciljevima Dugoročnog plana 
razvoja predviđeno je opremanje i modernizacija Oružanih snaga potrebnim 
naoružanjem i vojnom opremom. 

 Za potrebe HKoV-a, u 2007. godini, nabavljen je dio osobne borbene opreme i 
naoružanja (jurišne puške kalibra 5,56x45, sustav za noćno izviđanje, borbeno-zaštitni 
prsluci i dr.). Sklopljen je ugovor o suradnji s tvrtkom HS Produkt iz Karlovca o razvoju 
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domaće jurišne puške 5,56 mm. Dio viškova naoružanja i vojne opreme prodan je na 
svjetskom tržištu, posredstvom Agencije Alan d.o.o., a 1000 pušaka AK-47 donirano je 
Afganistanskoj narodnoj armiji. 

U tijeku je prototipna modernizacija tenka M-84 kojom će se poboljšati njegova 
pokretljivost, balistička zaštita, vatrena moć i sustavi veza.   

Proveden je odabir najpovoljnijeg ponuđača za isporuku borbenih oklopnih vozila 
te je sklopljen ugovor s finskom tvrtkom Patria i tvrtkom Đuro Đaković-Specijalna vozila 
iz Slavonskog Broda, kao nositeljem finalne integracije. Time će se Oružane snage 
Republike Hrvatske opremiti s 84 borbena oklopna vozila pješaštva konfiguracije 8x8.  

Nabavljena je specijalna oprema za otkrivanje i deaktiviranja eksplozivnih 
sredstava: EUD robot, zaštitna odijela i razna protueksplozivna oprema. 

Pored toga, nabavljena su inženjerijska sredstva za opremanje voda za 
horizontalne konstrukcije kao i osobna i zajednička oprema za opremanje voda za 
razminiranje. Postrojbe inženjerije dodatno su opremljene postrojenjem za drobljenje i 
separaciju kamena te strojevima za održavanje objekata, putova i kanalske mreže. 

Nastavljen je proces opremanja, započet 2005. godine, NKB opremom za 
individualnu zaštitu, a u tijeku je nabava sustava za kolektivnu NKB zaštitu (COLPRO) 
kao i mobilni sustavi za NKB dekontaminaciju.  

U 2007. godini nabavljena je i padobranska oprema, čamci za specijalna 
djelovanja, elektronička oprema za posebnu namjenu te oprema za balističku zaštitu 
motornih vozila. Provedena je modernizacija vojnog poligona Gašinci i strelišta Jamadol 
u Karlovcu.  

Izrađeni su projekti opremanja nebojnim motornim vozilima koji se temelje na 
prioritetnim partnerskim ciljevima. 

U tijeku je izrada Taktičke studije „Opremanje nebojnim motornim vozilima“ koja 
će osigurati sustavni pristup opremanju i osiguranju planiranih količina motornih vozila. 
Na projektu izbora optimalnog vozila za pojedine aktivnosti postrojbi Oružanih snaga, 
usuglašavaju se taktičko-tehnički zahtjevi za nabavu nebojnih motornih vozila koja će se 
koristiti u području provedbe operacija. Prioritetno opremanje predviđeno je za potrebe 
implementacije prihvaćenih partnerskih ciljeva i stvaranje uvjeta za provedbu operacija 
u inozemstvu. Potpisani su ugovori za nabavu 60 nebojnih vozila čime će se dostići 
sposobnosti potrebne mobilnosti i balističke zaštite postrojbi Oružanih snaga koje se 
nalaze u misiji izvan Republike Hrvatske, nastavak opremanja postrojbi Vojne policije za 
izvršenje namjenskih zadaća, nastavak opremanja postrojbe za manipulacija teretom u 
terenskim uvjetima, opremanje postrojbe za opskrbu gorivom, opremanja voda za 
ABKO i opremanje sanitetskim vozilima (ROLE-1).   

Za Hrvatsku ratnu mornaricu nabavljena je temeljna oprema za ronitelje (čamci, 
oprema za ronjenje, oprema za punjenje plinova). Stručni tim za provedbu projekta 
„Dovođenje u funkciju ronilačkog tornja Divulje“ je izradio taktičku studiju dovođenja 
ronilačkog tornja u funkciju te je na temelju toga raspisan natječaj za sanaciju tornja i 
sklopljen ugovor za izradu pretprojektne dokumentacije. Za korištenje ronilačkog 
kompleksa kao i za sudjelovanje u troškovima obnove interes je iskazalo više stranih 
zemalja. 

Završena je II. faza modernizacije sustava nadzora i upravljanja pogonskim 
strojevima na ophodnim brodovima tipa "Mirna". Započelo je unificiranje i opremanje 
brodova s novim navigacijskim i radarskim sustavima (navigacijski radari, žirokompasi, 
GPS, i sl). Nabavom, ispitivanjem i ugradnjom pogonskih turbina, turbinski pogonski 
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kompleks raketne topovnjače RTOP-21 "Šibenik" doveden u projektno stanje, izvršen je 
generalni remont pričuvnog motora MTU 12V 538 TB 91, a nabavom tri nova turbo-
kompresora osigurana uporaba oba ugrađena motora u punoj snazi. Nabavom i 
ugradnjom novih dizelskih agregata započela je remotorizacija i unifikacija dizel-
električnih agregata na brodovima Flote HRM-a. Na raketnu topovnjaču RTOP-12 
ugrađeno je novo topničko naoružanje. 

Za 4 ophodna broda (OB), za brod spasilac (BS 73) i brod školski (BŠ-72) 
nabavljeni su novi radari. Na dva ophodna broda radari su ugrađeni, a na druga dva te 
BS-73 i BŠ-72 će biti ugrađeni u prvoj polovici 2008. godine. Nabavljen je i navigacijski 
radar za raketnu topovnjaču RTOP-21 čija ugradnja će biti izvršena u prvoj polovici 
2008. godine. Pored toga, pokrenut je i postupak nabave nove navigacijske opreme 
koja je nužna za ispunjavanje međunarodnih standarda. 

Od planiranih projekata provode se pripreme za zaključenje ugovora: remont 
raketa RBS-15, rekonstrukcija motorne jahte "Učka", testiranje računalno-
komunikacijskog sustava domaće proizvodnje (LINKEJ) na raketnoj topovnjači.   

Predviđene aktivnosti prototipnih ispitivanja malog protu-minskog broda (MPMB), 
pod oznakom LM-51, nisu provedene zbog kvarova na pogonskom sustavu te je 
ispitivanje prolongirano za 2008. godinu. Do završetka prototipnih ispitivanja brod se ne 
može deklarirati za bojeve zadaće, ali u potpunosti može izvršavati zadaće obuke i 
sudjelovati u vježbama. 

U okviru projekta izvanobalni ophodni brod završena je studija taktičko-tehničkih 
zahtjeva te taktička studija. U tijeku je ugovaranje izrade studije izvodljivosti. Nakon 
završetka iste, slijedi pokretanje procesa ugovaranja i izgradnje. Pristupit će se izgradnji 
planiranih brodova u brodogradilištima Republike Hrvatske u suradnji sa strateškim 
stranim partnerima koji će putem offset programa ulagati u hrvatska brodogradilišta.  

U okviru projekta MORE provedena su višekratna testiranja radara Enhanced 
Peregrine na svim pozicijama. Rezultati testiranja pokazuju da sustav nije dostigao 
ugovorene značajke te će se donijeti odluka o izvanrednom prijmu kroz kompenzacijske 
stavke u budućem ugovoru o održavanju s proizvođačem. Unatoč tehničkim 
problemima koji su utvrđeni tijekom ispitivanja radara, njihovim će uvođenjem u 
operativnu uporabu HRM dobiti deklarirane sposobnosti nadzora mora. 

Na planu opremanja Hrvatskog ratnog zrakoplovstva najznačajnija je nabava pet 
školskih zrakoplova ZLIN 242L, od kojih su četiri isporučena u 2007., a jedan u siječnju 
2008., kao i nabava putem klirinškog duga 10 novih transportnih helikoptera Mi-171Sh, 
od kojih su isporučena dva u prosincu 2007. te dva početkom veljače 2008. godine, a 
ostali će biti isporučeni do sredine 2008. godine. 

Tijekom 2007. godine potpisani su Ugovori za nabavu dva protupožarna aviona 
tipa Canadair-a CL-514 i tri aviona tipa  Air Tractor AT-802F-FIRE BOSS. Jedan avion 
tipa Air Tractor zaprimljen je početkom ožujka 2008. godine. 

U prvom polugodištu 2007. završena je druga faza modernizacije transportnih 
aviona An-32B.  

Pokrenuta je nabava zemaljske opreme za opsluživanje zrakoplova, mjerno - 
dijagnostičke opreme i alata za provedbu prvog i drugog stupnja održavanja svih 
zrakoplova u zrakoplovnim bazama. Stanje raspoloživosti letjelica u HRZ-u i PZO-u 
zadovoljava potrebe realizacije planskih zadaća, a cilj je dovesti raspoloživost do 80%. 
Zabilježeno je znatno povećanje sati naleta flote.  
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U okviru projekta NEBO (radarskog sustava FPS-117), instalirani su i uspješno 
testirani radari na Učki i Pelješcu. Uspostavljena je početna razmjena podataka s 
Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe. Do kraja svibnja 2008. godine očekuje se 
završna demonstracija rada kompletnog radarskog sustava (pet radara, dva operativna 
središta, komunikacijski podsustav). Nakon provedene modifikacije radari će raditi kao 
sustav dvojne namjene odnosno u okviru civilne kontrole zračne plovidbe i kao radarski 
sustav HRZ-a i PZO-a. 

Nastavljen je rad na izradi taktičke studije u procesu pripreme nabave novog 
borbenog zrakoplova. 

Od ostalih projekata značajno je spomenuti pokretanje pilot projekta razvoja nove 
vojne odore s prepoznatljivom hrvatskim uzorkom, novim kvalitetnijim materijalom te 
novim krojem.  

U suradnji s Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu 
počela je realizacija projekta Prehrana hrvatskog vojnika u 21. stoljeću. U srpnju 2007. 
godine zaključen je i ugovor za izradu i definiranje prehrambenih standarda/preporuka 
za mirnodopsku i specijalnu vojnu prehranu.  

Transportne sposobnosti u području stacionarne logistike povećane su 
operacionalizacijom dugoročnog najma 305 vozila kojim je za službeni prijevoz osoba i 
tereta obavljen najam 185 osobnih automobila, 29 automobila povećane terenske 
prohodnosti, 30 kombi vozila, 60 automobila pick-up i jedan furgon. 

Nastavljen je trend smanjenja velikog broja vozila koji su zbog svoje starosti  i 
skupog održavanja opterećivala proračun. Tijekom 2007. godine otpisano je i zbrinuto  
579  motornih vozila.  

Realizirana je nabava opreme za poligonska ispitivanja čime se stvaraju uvjeti za 
provedbu cjelokupnog I. i II. stupnja održavanja zaliha klasičnih UbS-a u Oružanim 
snagama.  

Na području informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT) kontinuirano se radi 
na sustavnom održavanju, opremanju, izgradnji i modernizaciji ICT infrastrukture. 
Tijekom 2007. godine nastavljen je rad na pripremi projekta izgradnje Jedinstvenog 
informacijskog sustava te proširenju informacijskog sustava uredskog poslovanja. 
Ugovorena je i nabavljena oprema za video-konferencijski sustav, oprema za zaštitu 
informacija i oprema za WAN i LAN infrastrukturu. Izvršen je tehnički prijam i isporuka 
40 kompleta radio-relejnih sustava i 20 kabina veze za HKoV domaće proizvodnje, 
temeljem ugovora o suradnji sa stranim partnerom u sklopu projekta KOPNO. Proširen 
je kapacitet radio-komunikacijske opreme za potrebe HRM-a: isporučena GMDSS 
oprema (radio sustav za spašavanje na moru) za osam brodova i ugovorena AIS 
oprema (automatska identifikacija plovila) za sedam brodova, isporučeno je i 18 radio-
relejnih uređaja THALES i četiri VHF/UHF ručna radio uređaja. U cilju potpore 
implementaciji partnerskog cilja isporučeno je i 25 kompleta NATO signalnih zastavica 
te 12 ručnih signalnih reflektora. Za potrebe HRZ-a i PZO-a isporučeno je 30 komada 
VHF/UHF radio uređaja.  

U sklopu Projekta vojne iskaznice razvijeno je idejno rješenje, odabran je 
dobavljač i tijekom 2008. slijedi realizacija projekta. 

Proces implementacije partnerskih ciljeva u Ministarstvu obrane i Oružanim 
snagama nametnuo je potrebu za intenzivnijom uporabom i uvođenjem NATO normi. 
Sustav normizacije u Ministarstvu obrane temelji se na Pravilniku o normizaciji u 
Ministarstvu obrane i Oružanim snagama te se taj proces kontinuirano odvija. Tijekom 
2007. usvojeno je 19 normi, dok je jedna norma povučena iz primjene, čime ukupan broj 
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usvojenih hrvatskih vojnih normi (HRVN) iznosi 67. Za 2008. pripremljeno je šest novih 
normi za usvajanje. 

Kvaliteta svih materijalnih sredstava, poglavito sredstava naoružanja i vojne 
opreme, osigurava se unaprijed, prije konačne isporuke. Predloženo je usvajane NATO 
standarda kao hrvatske vojne norme „Međusobno priznavanje državnog osiguranja 
kvalitete u procesu nabave i opremanja Oružanih snaga materijalnim sredstvima.“ 
Usvajanje i implementacija navedenog STANAG-a planira se završiti do dana ulaska 
Republike Hrvatske u punopravno članstvo NATO saveza čime će se postići 
kompatibilnost u procesu nabave i opremanja materijalnim sredstvima.  

3.2.4.2. Objekti i infrastruktura 
Tijekom 2007. godine evidentan je napredak u ostvarenju zacrtanih ciljeva u  

gospodarenju objektima i infrastrukturom od strane zapovjedništava i postrojbi  
Oružanih snaga. Smanjenjem ukupnog broja vojnih objekata na uporabi, planskom 
modernizacijom i racionalizacijom korištenja podiže se kvaliteta života i rada postrojbi. 

Izradom Provedbenog plana gospodarenja nekretninama stvorene su 
pretpostavke za plansko ulaganje u perspektivne vojne objekte.  

Izrađeni su planovi razvoja dijela perspektivnih vojarni i poligona te je izrađen 
projekt stambenog objekta satnijskog tipa u vojarni "Pukovnik Predrag Matanović" - 
Petrinja u sklopu projekta Vojarna 21. stoljeća. Pored navedenog izrađen je projekt 
izgradnje nove kuhinje na  vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" Slunj s početkom radova 
u prosincu 2007. godine. U završnoj je fazi izrade Projekt izgradnje VSK "Potkop" – 
Trbounje. 

U izradi je Studija izvodljivosti za pomorsku bazu „JUG“ kao zamjensku lokaciju 
za bazu „PLOČE“. Tom studijom će se odrediti optimalna lokacija za novu pomorsku 
bazu što je preduvjet za pokretanje postupka izmjene prostornih planova. 

Investicijski zahvati izvršeni su na objektima i infrastrukturi perspektivnih vojarni 
ravnomjerno u svim granama Oružanih snaga. Tako je od većih investicijskih zahvata 
izvršena sanacija sjevernog lukobrana u vojnoj luci "Sv. Nikola" u Splitu, sanacija dijela 
termoenergetskog sustava, prometne infrastrukture i objekata u Zrakoplovnoj bazi 
"Zemunik" kod Zadra, kao i sanacija smještajnih objekata i infrastrukture u vojarni 
"Croatia" u Zagrebu.  

Završeni su radovi na uređenju dijela novog stambenog objekta u Jastrebarskom 
te 27 stambenih jedinica u Županji. Završeni su planirani radovi na izgradnji radarskih 
položaja, djelomično ili fazno, a postaje su predane korisnicima. 

Osim navedenog, započeta je izrada i djelomično izrađena tehnička 
dokumentacija za kuhinje i blagovaonice, smještajne i radne objekte, skladišta UbS-a, 
sanaciju prometnih površina i infrastrukture u zrakoplovnim bazama, realizaciju 
partnerskog cilja Potpora zemlje domaćina, adaptacija kompleksa Ministarstva obrane 
na Trgu Kralja Petra Krešimira IV. u Zagrebu te faznu izgradnju i sanaciju 
termoenergetske infrastrukture, elektroenergetskih postrojenja i DTK instalacija. 

Tijekom 2007. godine ostvaren je napredak na području temeljnog održavanja 
objekata i infrastrukture angažiranjem ugovornih izvođača radova. Osigurani su 
ugovorni izvoditelji radova za četiri grupe graditeljskih radova te za sedam područja na 
teritoriju Republike Hrvatske. Postupak ugovaranja graditeljskog materijala nastavit će 
se u 2008. godini.  

Tijekom 2007. godine izvršena je prenamjena 15 objekata pregled kojih se nalazi 
u dodatku Izvješća. 
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Vojni objekti koji čekaju odluku o budućoj namjeni i dalje se fizički osiguravaju i 
za njih se plaća komunalna naknada što opterećuje proračun Ministarstva obrane. 
Popis  ovih objekata nalazi se u dodatku Izvješća. 

3.2.4.3. Zaštita okoliša 
U skladu sa zakonskom regulativom kontinuirano se provodi zbrinjavanje  

sekundarnih sirovina i otpada. Na snazi je 30 ugovora s tvrtkama koje imaju dozvolu ili 
koncesiju za predmetnu djelatnost od nadležnog tijela državne uprave. 

Početkom 2007. godine izrađeni su elaborati zaštite okoliša i sustava 
gospodarenja otpadom za zrakoplovne baze Zemunik i Pleso. U tijeku je izrada 
elaborata za još osam perspektivnih lokacija (Lora, Udbina, Benkovac, Croatia 
(Zagreb), Petrinja, Velika Buna, Gašinci, Požega). 

Oružane snage su izradile Uputu o postupanju s otpadnim uljima i Uputu o 
postupanju s otpadnim baterijama i akumulatorima, a u tijeku je izrada Upute o 
postupanju s otpadnim električnim i elektronskim uređajima i opremom. 

Ovlaštene tvrtke prate stanje okoliša na vojnom poligonu Eugen Kvaternik u 
Slunju. Kontinuirano se mjeri razina buke, seizmološke aktivnosti i stanje podzemnih 
voda. Stanje zraka mjeri se pomoću automatske meteorološke postaje koja je 
instalirana u listopadu 2007. godine.  

Temeljem Zakona o zaštiti prirode provodi se monitoring flore i faune u suradnji s 
nadležnim državnim zavodom i Veterinarskim fakultetom..  

Ministarstvo obrane provodi mjerenja emisija u okoliš iz stacionarnih izvora 
energije i prema odgovarajućoj regulativi rezultate mjerenja šalje u nadležno državno 
tijelo.  

U pripremi provedbe vojne vježbe Noble Midas 07 sva državna tijela vezana uz 
problematiku zaštite okoliša dala su uvjete za zaštitu prostora. Uvjeti su ugrađeni u 
Tehnički sporazum koji sadržava sve važne odrednice zakonskih propisa te posebne 
uvjete o zabranama korištenja pojedinih vrsta projektila, streljiva i drugih vojnih 
sredstava koje vrijede kako za Oružane snage Republike Hrvatske tako i za oružane 
snage drugih država koje koriste naše prostore za vježbu. U skladu s tehničkom 
sporazumu proveden je inspekcijski nadzor prije i nakon provedbe vježbe Noble Midas 
07 na lokacijama Eugen Kvaternik i Crvena zemlja. Rezultati istraživanja bit će dostupni 
na web stranici Ministarstva obrane tijekom prve polovice 2008.  

3.2.4.4. Kartografija 
Za potrebe Oružanih snaga u tijeku je zamjena postojećeg, zastarjelog, 

kartografskog sustava digitalnim vektorskim bazama prostornih podataka na temelju 
kojih će se izraditi nove kartografske baze. Cilj projekta je uspostava geoinformacijskog 
sustava i vojnih topografskih karata 1:50000 (VTK 50) i 1:250000 po NATO 
standardima. 

Tijekom 2007. godine završena je druga faza petogodišnje realizacije projekta 
Vojni geoinformacijski sustav–VoGIS, izrada preostalih listova karte Joint Operations 
Graphic – Air  za cjelokupno područje Republike Hrvatske i izrada digitalnih ortofoto 
zemljovida, mjerila 1:5000 i 1:2000 za 38 perspektivnih vojnih lokacija. 
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3.2.5. Upravljanje financijskim resursima 
Dodijeljena financijska sredstva za potrebe obrane ovise o dva čimbenika:  

realnoj stopi rasta BDP-a i načinu raspodjele Državnog proračuna (udjelu obrambenog 
proračuna u BDP-u). Za  2007. godinu u skladu s reformama unutar Oružanih snaga i 
usvojenim dokumentima iz područja obrane izdvojeno je 1,69% BDP-a, dok se za 2008. 
godinu planira izdvajanja za potrebe obrane 1,83% BDP-a.     

  
 3.2.5.1.Obrambeni proračun za 2007. 
Obrambeni proračun za 2007. godinu iznosio je 4.636.010.985 kn ili 1,69% udjela 

u procijenjenom BDP-u. Sastoji se od financijskog plana Ministarstva obrane u iznosu 
4.518.576.368 kn i kreditnih obveza planiranih na pozicijama Ministarstva financija u 
iznosu 117.434.617 kn.  

Obrambeni proračun za 2007. godinu izrađen je u skladu s ciljevima iz  
Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga 2006.-2015., projekcijama o kretanju 
brojnog stanja Ministarstva obrane i Oružanih snaga, sudjelovanju pripadnika Oružanih 
snaga u međunarodnim mirovnim operacijama, usvojenim međunarodnim obvezama, 
planovima obuke i izobrazbe, opremanja i modernizacije Oružanih snaga.  

 

OBRAMBENI PRORAČUN ZA 2007. 4.636.010.985 kn

1. Financijski plan Ministarstva obrane 4.518.576.368 kn

2. 
Aktivnosti na pozicijama Ministarstva financija 

- kreditne obveze 
117.434.617 kn

Prikaz obrambenog proračuna za 2007. godinu 

 Izvršeni rashodi i izdaci Ministarstva obrane iznose 4.360.357.513 kn, a 
plaćene kreditne obveze s pozicija Ministarstva financija u iznosu od 91.416.145 kn, što 
ukupno iznosi 4.451.773.658 kn3.  

Prihodi Ministarstva obrane ostvareni su u iznosu 4.606.363.974 kn od čega su 
prihodi iz proračuna 4.478.775.802 kn, a ostali prihodi 127.588.172 kn. Ostale prihode 
čine prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi), prihodi od 
imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, donacije, pomoći 
i prihodi od prodaje nefinancijske imovine4.  

Rashodi i izdaci Ministarstva obrane manji su od plana i iznose 4.360.357.513 
kn5 iz razloga što su pokrivene i prenesene obveze iz 2006. godine. 

Rashodi za zaposlene iznose 2.570.482.779 kn što je 59% ukupno izvršenih 
rashoda i izdataka. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće za djelatne vojne osobe, 
državne službenike i namještenike, plaće za vježbenike, plaće u naravi, plaće za 

                                                 
3 Plan i izvršenje obrambenog proračuna prikazani u prilogu 
4 Ostvareni prihodi Ministarstva obrane u prilogu 
5 Izvršeni rashodi i izdaci Ministarstva obrane po računima, proračunskim glavama i po većim projektima 
u prilogu 
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prekovremeni rad, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene (nagrade, darove 
djeci zaposlenika, božićnicu, regres, otpremnine i dr.).  

Materijalni rashodi iznose 1.714.032.448 kn što je 39,3% ukupno izvršenih 
rashoda i izdataka. U strukturi izvršenih materijalnih rashoda najveći dio sredstava 
utrošen je za nabavu vojne opreme za potrebe opremanja i modernizacije grana i 
postrojbi Oružanih snaga, nastavak višegodišnjih aktivnosti i projekata, širenju Misije 
Republike Hrvatske pri NATO-u i sudjelovanja u mirovnim misijama UN-a, opremanje 
postrojbi za upućivanje u međunarodne misije sukladno preuzetim obvezama 
(opremanje naoružanjem i vojnom opremom postrojbi koje sudjeluju u okviru NATO/PfP 
operacija), oprema za protupožarnu zaštitu i Obalnu stražu te na materijal i usluge 
tekućeg i investicijskog održavanja borbenih sustava, brodova i mornaričko tehničkih 
sustava, zrakoplovno tehničkih sustava, neborbenih materijalnih sredstva, informacijsko 
komunikacijskih sustava, objekata i infrastrukture s ciljem očuvanja funkcionalnosti 
borbene tehnike, borbene spremnosti ili održanja postojećih kapaciteta. 

Financijski rashodi iznose 62.288.428 kn od čega su rashodi po sudskim 
presudama i ovršnim rješenjima 55.416.538 kn, a preostali iznos 6.871.890 kn odnosi 
se na rashode za zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa. 

Naknade građanima i kućanstvima u novcu prema iznose 8.539.026 kn i odnose 
se na stipendije kadeta, školarine za zaposlenike za dodiplomske i poslijediplomske 
stipendije te inozemne školarine 

3.2.5.2. Obrambeni proračun za 2008. 
Za prvo tromjesečje 2008. godine na snazi je Odluka o privremenom financiranju 

poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna Republike 
Hrvatske kojem je utvrđen raspored rashoda Ministarstva obrane po programima i 
računima računskog plana u iznosu 1.069.405.000 kn.   

 

OBRAMBENI PRORAČUN ZA 2008. 5.472.162.246 kn

1. Financijski plan Ministarstva obrane 5.399.984.000 kn

2. 
Aktivnosti na pozicijama Ministarstva financija 

- kreditne obveze 
72.178.246 kn

Prikaz obrambenog proračuna za 2008. 

Proračun za  2008. godinu karakterizira smanjenje udjela rashoda za zaposlene 
u ukupno planiranim sredstvima odnosno povećanje materijalnih rashoda radi većeg 
ulaganja u modernizaciju i opremanje Oružanih snaga i postizanju ciljeva zacrtanih u 
Dugoročnom planu razvoja Oružanih snaga, povećanje sudjelovanja u međunarodnim 
mirovnim operacijama pod vodstvom NATO-a i UN-a, kao i pripreme za ulazak u NATO.   
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3.2.6. Vojna obavještajno-sigurnosna djelatnost 
Temeljna uloga i djelokrug rada Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA) 

proizlazi iz Strategije nacionalne sigurnosti, Strategije obrane, Godišnjih smjernica za 
rad sigurnosno-obavještajnih agencija i zakona koji reguliraju rad sigurnosno-
obavještajnih agencija. 

Vojna sigurnosno-obavještajna agencija ima ovlasti prikupljanja vojnih 
obavještajnih podataka te je zadužena za protuobavještajnu zaštitu i sigurnost 
djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga.  

U sklopu hrvatskog kontingenta misije ISAF, kao nacionalna sastavnica pri 
Zapovjedništvu HQ ISAF, djeluje hrvatski NIC (National Intelligence Cell) kao 
sigurnosna, obavještajna i protuobavještajna potpora hrvatskom kontingentu u 
Afganistanu. U sklopu Regionalnog zapovjedništva Sjever (Regional Command North, 
RCN), sa zadaćom sigurnosno-obavještajne potpore hrvatskom kontingentu, djeluje 
hrvatski NIST (National Intelligence Support Team).  

3.2.6.1. Obavještajna djelatnost 
U okviru obavještajne djelatnosti VSOA, u skladu sa svojom nadležnošću, 

prikuplja, analizira, obrađuje i ocjenjuje podatke i informacije o pojedincima, skupinama, 
aktivnostima i procesima koji imaju ili mogu imati utjecaja na sigurnost Republike 
Hrvatske ili sigurnost pripadnika Oružanih snaga u mirovnim operacijama. Obavještajna 
djelatnost stoga se odnosi na oružane snage i obrambene sustave drugih zemalja, kao i 
na ekstremističke i terorističke skupine te nositelje transnacionalnih izazova koji imaju 
potencijal ugrožavanja sigurnosti zemlje ili pripadnika Oružanih snaga Republike 
Hrvatske. 

 U radu su razvijeni alati i procedure koje osiguravaju prikupljanje podataka i 
informacija u području odgovornosti i području interesa o tekućim ili mogućim 
prijetnjama, sposobnostima, planovima i namjerama izvora prijetnji. Proizvodi 
obavještajnog rada daju se krajnjem korisniku radi vizualizacije stanja u području krize i 
utvrđivanja mogućnosti izvora prijetnji.   

3.2.6.2. Protuobavještajna i sigurnosna djelatnost 
U okviru protuobavještajne i sigurnosne djelatnosti VSOA na području Republike 

Hrvatske prikuplja, analizira, obrađuje i ocjenjuje podatke o namjerama, mogućnostima i 
planovima djelovanja pojedinih osoba, grupa i organizacija u zemlji kojima je cilj 
ugrožavanje obrambene moći države te poduzima mjere otkrivanja, praćenja i 
suprotstavljanja ovakvim aktivnostima. 

Najsloženija aktivnost u 2007. godini bila je protuobavještajna zaštita priprema i 
provedbe međunarodne vojne vježbe Noble Midas 07.  

 VSOA je temeljem zahtjeva Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, u proteklom 
razdoblju, vršila sigurnosne provjere osoba koje su imale mogućnost pristupa 
klasificiranim dokumentima NATO-a za što je potrebno posjedovanje sigurnosnog 
certifikata. U tijeku je usvajanje novih propisa koji reguliraju izradu sigurnosnih provjera i 
zaštitu tajnosti te funkcionalna prilagodba očekivanom velikom broju zahtjeva za izradu 
provjera u svrhu izdavanja nacionalnih certifikata.  
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3.2.7. Istraživanje i razvoj 
Nositelj područja istraživanja i razvoja za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih 

snaga je Institut za istraživanje i razvoj obrambenih sustava (IROS), kao ustrojstvena 
jedinica Ministarstva obrane namijenjena prikupljanju i analizi prijedloga istraživanja, 
provedbi, koordinaciji i poticanju istraživanja koja će se za potrebe Oružanih snaga i 
drugih obrambenih sastavnica provoditi i u drugim stručnim, znanstvenim i istraživačkim 
institucijama u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, ali isto tako i za znanstvenu verifikaciju 
konceptualnih i doktrinarnih rješenja na planu nacionalne i kolektivne obrane. 

Znanstveno-istraživačka djelatnost IROS-a određena je Provedbenim planom 
istraživanja i razvoja i Godišnjim smjernicama obrambenog planiranja.  

Najvažnije projekte koji su realizirani u 2007. godini su: 
- Analiza stavova nevladinih udruga o ulasku Republike Hrvatske u NATO 
- Međunarodna konferencija „Hrvatska i europsko sigurnosno okruženje“ 
- Izrada brošure Upoznaj NATO 
- Dostupnost i nošenje oružja kod adolescenata u Republici Hrvatskoj. 

3.2.8. Upravni i administrativni poslovi 

3.2.8.1. Inspekcijski poslovi 
Inspektorat obrane je u 2007. godini dovršio ciklus potpunog inspekcijskog 

nadzora spremnosti u Oružanim snagama, započet početkom 2006. godine.  
Predložene mjere bile su prvenstveno usmjerene na poboljšanje učinkovitosti u 

području planiranja, zapovijedanja i rukovođenja. Ukazano je na potrebu boljeg 
planiranja i spuštanja ovlasti zapovijedanja kako bi se smanjio broj izvanrednih zadaća. 
Nadalje, zatražen je viši stupanj i bolja dinamika realizacije planova, projekata i zahtjeva 
iz postrojbi.  Ukazano je na potrebu podizanja razine sigurnosti kao i  uvjeta života i 
rada postrojbi.  

U području civilne obrane težište nadzora bilo je na tijelima državne uprave, 
ukupno 33 inspekcijska nadzora u upravama i uredima za obranu kao i 12 nadzora 
objekata i pravnih osoba posebno važnih za obranu Republike Hrvatske.  

3.2.8.2. Unutarnja financijska kontrola u javnom sektoru 
U skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru 

i Akcijskim planom uspostave i razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom 
sektoru Republike Hrvatske do kraja 2007. godine, Ministarstvo obrane je poduzelo niz 
aktivnosti vezanih uz uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola (PIFC-
a). 

3.2.8.2.1. Financijsko upravljanje i kontrola 
Tijekom 2007. godine donesen je Plan uspostave i razvoja financijskog 

upravljanja i kontrola kojim su propisane aktivnosti, rokovi i osobe odgovorne za 
provedbu. Imenovani su voditelj i koordinator za financijsko upravljanje i kontrole, radna 
skupina te osoba zadužena za nepravilnosti. Provedena je edukacija čelnika i osoba 
zaduženih za uspostavu i provedbu financijskog upravljanja i kontrola te započet rad na 
popisu poslovnih procesa. 
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3.2.8.2.2. Unutarnja revizija 
Unutarnja revizija koja je 2006. godine ustrojena u Ministarstvu obrane pomaže 

ostvariti ciljeve organizacije uvođenjem sustavnog, discipliniranog pristupa 
procjenjivanju i povećanju efikasnosti procesa upravljanja rizikom, kontrole i 
gospodarenja. Unutarnja revizija obavlja se u skladu s međunarodno priznatim 
standardima za unutarnju reviziju i najboljom praksom koju primjenjuju zemlje članice 
Europske Unije. 

Strateškim planom unutarnje revizije za razdoblje 2007. – 2009. godine i 
Godišnjim planom unutarnje revizije za 2007. godinu, definirani su razvojni ciljevi i 
zadaće unutarnje revizije te usuglašena područja revidiranja.  

Temeljno usmjerenje revizorskog rada čine poslovni procesi i sustavi, a prioriteti 
za odabir revidiranih područja su: doprinos ostvarenju ciljeva iz Dugoročnog plana 
razvoja Oružanih snaga, vrijednost materijalno financijskih resursa, učinak na vanjske 
interesne skupine, učinak na unutarnje sustave, složenost sustava te ranjivost sustava. 

 Tijekom 2007. godinu provedene su revizije sljedećih poslovnih procesa: 
- Revizija procesa izvanredne i neplanske potrošnje proračunskih sredstava 

uključujući mehanizam ponovljenih naloga za plaćanje. 
- Revizija procesa planiranja nabave roba, usluga i ustupanja radova. 
- Revizija procesa upravljanja razvojnim projektima 
- Revizija procesa logističke potpore postrojbi Oružanih snaga u mirovnoj operaciji 

ISAF 
- Revizija procesa evidentiranja i vođenja baze podataka materijalne imovine. 

Provedbom revizijskih procesa identificirane su određene slabosti u 
funkcioniranju pojedinih poslovnih procesa, dana su stručna mišljenja i preporuke o 
aktivnostima i promjenama koje bi dovele do otklanjanja navedenih slabosti. 
Pokretanjem aktivnosti u smjeru provedbe preporuka poslovni rizici sveli bi se na 
prihvatljivu razinu.  

Zaključci i preporuke za svaku pojedinu provedenu reviziju prezentirani su i 
usuglašeni na Kolegiju ministra obrane te predstavljaju podlogu i obvezu za 
pokretanjem aktivnosti i promjena u smjeru otklanjanja slabosti pojedinog poslovnog 
procesa. 

Godišnji plan unutarnje revizije za 2007. godinu u potpunosti je ispunjen.  
 

3.2.8.3. Postupanje Vojne policije 
Od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine pripadnici Vojne policije Oružanih 

snaga, u skladu sa svojom nadležnosti, postupali su u 579 događaja. 
Usporedimo li događaje iz promatranog razdoblja s događajima iz istog razdoblja 

2006. godine uočava se značajno smanjenje od 26,1% broja događaja. 
Zabilježene događaje, bez obzira na odgovornost pripadnika Oružanih snaga u 

događaju, podijelili smo na događaje koji se procesiraju u skladu s Kaznenim zakonom, 
Prekršajnim zakonom, Pravilnikom o vojnoj stezi te Zakonom o sigurnosti prometa na 
cestama za vojna vozila i na ostale događaje. 

Smanjenje broja bilježe događaji iz kriminaliteta od 55,8% te «ostali događaji» od 
30,9% i  prekršaji od 12,3% dok povećanje od 8,7% bilježe samo prometne nesreće. 
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Prikaz broja postupanja pripadnika Vojne policije u 2006. i 2007. godini 

 
Časnici istražitelji Kriminalističke Vojne policije provodili su kriminalističke obrade 

samostalno ili u suradnji s kriminalističkim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova 
nad vojnim osobama-počiniteljima kaznenih djela kao i nad civilnim osobama, zbog 
počinjene štete pripadniku ili imovini Oružanih snaga. Njihov rad rezultirao je 
podnošenjem ukupno 223 kaznene prijave, od čega su časnici istražitelji Vojne policije 
podnijeli 88 kaznenih prijava (39,5% od ukupnog broja), a kriminalistički službenici 
Ministarstva unutarnjih poslova 135 kaznenih prijava. Ukupno je kazneno prijavljeno 
298 osoba zbog postojanja osnovane sumnje da je počinjeno 266 kaznenih djela. 

Kretanja kriminaliteta u Oružanim snagama pokazuje trend opadanja. 
Najzastupljenije kazneno djelo zbog kojeg su postupali časnici istražitelji Kriminalističke 
Vojne policije ili kriminalistički službenici Ministarstva unutarnjih poslova tijekom 2007. 
godine je teška krađa kojih je u promatranom razdoblju počinjeno 52 ili 19,5% ukupnog 
broja svih kaznenih djela. Nakon ovog kaznenog djela najučestalije kazneno djelo je 
zlouporaba opojnih droga kojih je počinjeno 33 ili 12,4% ukupnog broja. Te na kraju 
kazneno djelo samovoljno udaljenje i bijeg iz vojne postrojbe ili službe kojih je počinjeno 
16 ili 6,0% od ukupnog broja. 

 Kaznena djela kao što su neodazivanje pozivu i izbjegavanje vojne službe (16 
prijava), teške krađe (52 prijave), zlouporaba opojnih droga (33 prijava) prisutna su u 
istom broju. 

Ako izvršimo usporedbu kaznenih djela, kaznenih prijava i prijavljenih osoba 
tijekom 2006. godine s 2007. godinom, dobit ćemo sljedeću sliku: 

- Kriminalistička Vojna policija obradila je samostalno ili u suradnji s 
Ministarstvom unutarnjih poslova ukupno 266 kaznenih djela, što je 34,5% manje nego 
2006. godine, kada su obrađena 406 kaznena djela, 

- Po provedenim kriminalističkim obradama časnici istražitelji Kriminalističke 
Vojne policije podnijeli su samostalno ili u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova 
ukupno 223 kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu, što je 38,3% manje 
nego 2006. godine kada je podnijeto 362 kaznenih prijava, 

- Prijavljeno je 298 počinitelja kaznenog djela, što je 33,5% manje nego 2006. 
godine kada je prijavljeno 448 osoba. 
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3.2.8.4. Vojnostegovni sudovi i tužiteljstva 

Vojnostegovni sudovi i tužiteljstva ustrojstvene su jedinice Ministarstva obrane 
koje samostalno odlučuju u stegovnim prijestupima pripadnika Oružanih snaga i 
progone počinitelje stegovnih prijestupa.  

 U 2007. godini Viši vojnostegovni sud je od 54 zaprimljena predmeta riješio 51 
predmet, a tri je prenio u 2008. godinu.  

 Vojnostegovni sudovi u 2007. godini zaprimili su 143 predmeta od kojih je, s 
predmetima prenijetim iz 2006. godine, riješeno ukupno 140 predmeta, u tri predmeta 
su donijeta rješenja o obustavi postupka, a 20 predmeta ostalo je neriješeno.  

 Više vojnostegovno tužiteljtvo očitovalo se u 53 sudska spisa te je sudjelovalo 
na sjednicama Vijeća Višeg vojnostegovnog suda.  

 Vojnostegovna tužiteljstva zaprimila su 131 stegovnu prijavu, a rješenjem je 
odbačeno 19 stegovnih prijava.  

 Podneseno je 125 optužnih prijedloga protiv 146 optuženika, a u tri slučaja se 
odustalo od stegovnih progona. 

 
3.2.8.5. Materijalna odgovornost 

Tijekom 2007. godine povjerenstva Oružanih snaga Republike Hrvatske u rad su 
zaprimila ukupno 1 038 predmeta. Od toga je iz prethodnih godina preuzeto 175 
neriješenih predmeta dok je u 2007. godini zaprimljeno 267 predmeta.  

Broj oslobađajućih odluka je 125, a radi se o slučajevima kada je povjerenstvo 
utvrdilo da je šteta počinjena običnom nepažnjom, slučajem ili višom silom. 190 
postupaka je obustavljeno, a razlog obustave je naknadno pronađena imovina ili nije 
nastala šteta ili je utvrđeni tzv. knjigovodstveni manjak.  

Povjerenstvo je donijelo 99 obvezujućih odluka. 
Odlukama Povjerenstava, tijekom 2007. godine u Oružanim snagama riješena je 

šteta u ukupnom iznosu od 19.196.421,98 kn.  
Kao posebnu vrstu štete, izdvajamo tzv. knjigovodstvenu štetu, koja je tijekom 

2007. godine iznosila 1.239.960,2 kn. Naglašavamo da u ovim predmetima šteta nije 
nastala, jer su materijalna sredstva uknjižena u knjigu manjkova i šteta, naknadno 
pronađena neoštećena.  
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Pogrešno uknjižena sredstva kao manjak, tzv. knjigovodstvena šteta, moraju se 
razdužiti u knjizi manjkova i šteta u skladu s Naputkom o materijalnom knjigovodstvu u 
Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske, isključivo zaključkom o 
obustavi postupka, rješenjem ili po okončanju cjelokupne naplate duga, dakle odlukama 
koje u propisanom postupak donosi nadležno Povjerenstvo.  

 Naplatu prati i dostavlja izvješće o naplati nadležno financijsko tijelo.   
 

 3.2.8.6. Imovinsko – pravni poslovi 
 
      U 2007. godini riješeno je ukupno 1 440 predmeta, a zaprimljeno je 811 novih  
predmeta.  
 U odnosu na 2006. godinu vidljiv je pad broja novih predmeta s obzirom da je u 
2006. godini bilo zaprimljeno 1 140  novih predmeta.   
 Ukupan broj predmeta na dan 31. prosinca 2007. godine iznosio je 15 934, što je 
pad u odnosu na stanje na dan 31. prosinca 2006.godine kada je ukupan broj predmeta 
bio 16 700.  
          Tijekom 2007. godine nastavljena je tendencija rješavanja sporova u mirnom 
postupku, tako da se u slučajevima pravno osnovanih zahtjeva, putem nadležnog 
državnog odvjetništva, zaključuje nagodba. 
          Značajno je napomenuti da se u Ministarstvu obrane promptno postupa po 
zaprimljenoj pravomoćnoj presudi, na način da se, punomoćniku stranke (ili stranci 
osobno ako nema punomoćnika) upućuje dopis kojim se traže podaci o računu te 
specijalna punomoć radi isplate po pravomoćnoj presudi, a sve u cilju izbjegavanja 
ovršnih postupaka i daljih troškova ovršnih postupaka. Na taj način su ovršni postupci 
na temelju pravomoćnih presuda svedeni na minimum.   

 

3.2.8.7. Sukcesija vojne imovine 
Savjet za sukcesiju vojne imovine nastavio je rad na izradi dokumentacijske 

osnove za pregovore s drugim državama slijednicama. Pored, do sada završenih 18 
elaborata, koji po raznim područjima (vidovima, rodovima i službama) pokrivaju diobenu 
masu JNA, završena su još dva elaborata, koji se odnose na popis i procjenu oduzetog 
naoružanja i vojne opreme Teritorijalne obrane te na pilot projekt kojim je procijenjen 
značaj i udjel intelektualnog kapitala u ukupnoj diobenoj masi vojne imovine bivše 
države. 

Najznačajnija aktivnost Savjeta bila je organizacija i održavanje inicijalnog 
sastanka eksperata za sukcesiju vojne imovine država slijednica SFRJ. Sastanak je 
održan u Zagrebu, uz pomoć i potporu Ministarstva vanjskih poslova i europskih 
integracija te Ministarstva pravosuđa. Sastanku su se, kao punopravni sudionici, 
odazvale Bosna i Hercegovina te Makedonija, Slovenija je prisustvovala u svojstvu 
promatrača te Crna Gora, kao sudionik s posebnim statusom. Svi prisutni podržali su 
predložene zaključke kojima se traži osnivanje Stalnog zajedničkog odbora za sukcesiju 
vojne imovine, a u skladu s odredbama Ugovora o pitanjima sukcesije, koji su ratificirale 
sve države slijednice. 

Tijekom 2007. godine Savjet je prikupljao i sistematizirao vrijednu arhivsku građu, 
potrebnu za provedbu sukcesije vojne imovine. Zapažen je medijski interes za materiju 
sukcesije vojne imovine, kako od strane medija u zemlji, tako još i više od strane medija 
u državama slijednicama. Održano je više bilateralnih i multilateralnih sastanaka s 
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vojnim izaslanicima, veleposlanicima i službenim predstavnicima ministarstava obrane 
država slijednica. 

U lipnju 2007. godine predstavnici Savjeta održali su predavanje u Marshall 
Centru (Garmisch Partenkirchen, SR Njemačka) sa svrhom upoznavanja predavača 
Centra s radom i rezultatima rada na Projektu sukcesije vojne imovine koji se provodi u 
Republici Hrvatskoj. 

Početkom prosinca 2007. godine, a nakon petogodišnjeg rada Savjeta kao 
privremenog ustrojbenog tijela, ustrojen je Samostalni odjel za sukcesiju vojne imovine,  
što će omogućiti kvalitetniji nastavak rada na Projektu sukcesije vojne imovine. 

Savjet planira okončati rad na još dva elaborata (o nekretninama vojne namjene i 
kadrovima JNA) te izraditi Studiju kojom će se rekonstruirati zapovjedni vrh bivše JNA. 
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4. DRUŠTVENA ULOGA I ODNOSI S JAVNOŠĆU 

4.1. Društvena uloga obrambenog sustava i njezina percepcija u hrvatskoj 
javnosti  

Osim svoje obrambene funkcije, obrambeni sustav kroz sudjelovanje u 
planiranju, pripremanju i provedbi aktivnosti kojima se pomaže civilnim institucijama u 
slučajevima elementarnih nepogoda i drugih katastrofa, svakodnevno dokazuje svoju 
višestruku društvenu ulogu. Obrana, a posebno Oružane snage kao njezina okosnica, 
svojim sudjelovanjem u mirovnim operacijama i združenim vježbama pridonose 
odvraćanju od agresije, grade savezništva i promiču regionalnu stabilnost.  

Od početka lipnja do kraja listopada 2007. godine Oružane snage sudjelovale su 
u gašenju velikog broja požara, što je u javnosti vrlo dobro prihvaćeno o čemu svjedoče 
brojna televizijska i tiskovna izvješća. 

Profesionalan odnos u mirovnim misijama, posebice u misiji ISAF gdje naši 
vojnici uživaju poštovanje tamošnjeg stanovništva govori o ugledu Oružanih snaga 
Republike Hrvatske i izvan granica. Sa svrhom upoznavanja šire javnosti u Republici 
Hrvatskoj, snimljen je promidžbeni film i monografija o sudjelovanju pripadnika Oružanih 
snaga čime je dat doprinos senzibiliziranju hrvatske javnosti prema ulasku u NATO 
savez.  

Tijekom 2007. godine, zadržan je trend povjerenja u Oružane snage koje u svim 
objavljenim anketama, uz Crkvu, uživaju najveće povjerenje građana.  

4.2. Odnosi s javnošću i informiranje   
Svi ključni dokumenti i informacije o zbivanjima u Oružanim snagama dostupni su 

na internetskim stranicama Ministarstva obrane. Broj posjeta web stranicama 
Ministarstva obrane u prosjeku je bio 35000 mjesečno, a broj posjeta stranicama 
tjednika Hrvatski vojnik 25000 mjesečno, što je u odnosu na 2006. godinu povećanje od 
gotovo 90%.  

Uspostavljen je novi link na službenoj internetskoj stranici Ministarstva obrane o 
misiji ISAF koji pruža sve informacije o misiji od trenutka kad su naši vojnici počeli 
participirati u njoj. 

U 2007. godini Ministarstvo obrane je na temelju Zakona o pravu na pristup 
informacijama, odgovorilo na sedam zahtjeva. Tijekom 2007. godine, Ministarstvo 
obrane je izdalo 1404 odgovora na razne upite, 271 priopćenja, 881 očitovanja, 25 
demantija te 366 zamolbi, dopisa, zahtjeva itd. Kontinuiranim ažuriranjem i 
nadogradnjom web portala pojačana je intencija Ministarstva obrane za otvorenošću i 
integriranošću u društvo.  

Nabava novih transportera za potrebe Oružanih snaga kao i nabave novih 
školskih aviona ZLIN i transportnih helikoptera Mi-171Sh javno su popraćeni. Na 
najvažnije događaje pozivani su novinari kojima su pružene sve potrebne informacije te 
je na taj način upoznata javnost.  

Na međunarodnom vojnom filmskom festivalu u Braccianu kraj Rima, hrvatska 
vojna kinematografija dobila je dvije nagrade za prikazane filmove. U protekloj godini 
proizvedeno je ukupno 10 filmova. Osim toga, izrađen je promotivni video, audio i 
tiskovni materijal za potrebe kampanje u projektu Kadet. 
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U Ministarstvu obrane organizirano je 14 izložbi, od kojih je osam bilo 
samostalnih i šest skupnih. Dvije od njih bile su međunarodnog karaktera. 

Vojni je muzej tijekom 2007. godine radio na prikupljanju muzejskih izložaka iz 
Domovinskog rata, a intenzivirana je i suradnja s Memorijalno dokumentacijsko-
informacijskim centrom u Vukovaru na polju preuzimanja muzejske građe. Aktivnosti su 
bile usmjerene ne izradu muzeološke koncepcije stalnog postava (unutrašnjeg i 
vanjskog) pa je tako razrađen kompletan koncept unutrašnjeg prostora. Dio građe 
vezan uz vanjski postav Vojni muzej je izdvojio i transportirao u Vukovar gdje je ta 
građa već izložena u vanjskom postavu. Za projekt Centra tijekom godine izrađena je 
projektna dokumentacija. 

Prema rezultatima praćenja i raščlambi informacija o vojnim, političkim, 
društvenim i drugim događajima u zemlji i inozemstvu u domaćim tiskovnim i 
elektroničkim medijima u 2007. objavljeno je oko 4000 tekstova neposredno vezanih uz 
Ministarstvo obrane i Oružane snage. Najviše pozitivnih osvrta u tiskovnim i 
elektroničkim medijima bilo je neposredno uoči i tijekom provedbe međunarodne vojne 
vježbe Noble Midas 07 te o modernizaciji Oružanih snaga. Najviše kritičkih osvrta 
odnosilo se na pad vojnog helikoptera u vojarni u Vukovaru, kao i nakon tragedije 
tijekom gašenja požara na otoku Kornatu. 

4.3. Dušobrižništvo u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama 
Ustrajući na temeljnom pravu slobode vjeroispovijesti, a vodeći računa o 

vjerskom opredjeljenju - dušobrižništvo u vojsci osigurava slobodu religijskog 
opredjeljenja te pripadnicima Oružanih snaga omogućuje ostvarenje duhovnih potreba. 
Kroz instituciju Vojne biskupije provodi se duhovna skrb vojnika katolika. Ministarstvo 
obrane je sklopilo sporazum s Islamskom zajednicom o duhovnoj skrbi za vojnike 
islamske vjeroispovijesti. Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj kroz suradnju s 
domaćim i međunarodnim institucijama, suradnju s drugim vojnim ordinarijatima, 
multilateralnom i bilateralnom suradnjom, promiče hrvatskog vojnika i Republiku 
Hrvatsku. Tako oplemenjuje svoj dušobrižnički rad iskustvima drugih zemalja, nudeći 
također drugim zemljama iskustva iz Republike Hrvatske. 

 U svih 26 vojnih kapelanija biskupije održavaju se redovite pouke za uvođenje 
odraslih u kršćanstvo, dijele se sakramenti i redovito se služi Sv. Misa. Organiziraju se 
duhovne vježbe i bračni vikendi čiji broj je iz godine u godinu u porastu. Jedan od 
važnijih načina pastorala Oružanih snaga jesu hodočašća  na regionalnoj, nacionalnoj i 
međunarodnoj razini. Na regionalnoj razini hodočasti se u tradicionalna svetišta. Na 
nacionalnoj razini već 15 godina Oružane snage i policija hodočaste u nacionalno 
svetište u Mariju Bistricu. Također Oružane snaga i policija već 15 godina aktivno 
sudjeluju na Međunarodnom vojnom hodočašću u Lurd – hodočašću koje je jedinstvena 
prigoda promidžbe Republike Hrvatske, vojnika i policajca u međunarodnim razmjerima.   

 Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj stalnim angažiranjem vojnih kapelana u 
mirovnoj misiji u Afganistanu pruža dušobrižničku skrb hrvatskom kontingentu, kao i 
vojnicima drugih zemalja. Priprema hrvatskih vojnika za mirovne misije, uz ostale nužne 
pripreme, obuhvaća i upoznavanje s islamskom kulturom, o čemu ih upoznaje Mešihat 
Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj u suradnji s Vojnim ordinarijatom. 
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5. GLAVNA POSTIGNUĆA U 2007. GODINI 
 
Usvojene su izmjene i dopune Zakona o obrani i Zakona o službi u Oružanim 

snagama Republike Hrvatske koje su omogućile daljnje reforme i prilagodbe 
obrambenog sustava.  

Donesen je Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske te je u tijeku izrada 
podzakonskih akata.  

Izrađeni su provedbeni planovi Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga 
Republike Hrvatske što će omogućiti postupno dostizanje ciljanih sposobnosti do 2015. 
godine. 

U sklopu Godišnjeg nacionalnog programa tijekom 2007. godine realiziran je peti 
ciklus NATO-vog Akcijskog plana za članstvo. Izrađene su dvije procjene napretka 
(Planning and Review Process, PARP) Republike Hrvatske na području obrambenih 
reformi i razvoja obrambenih sposobnosti čime je potvrđen nastavak prilagodbe 
hrvatskog obrambenog sustava kriterijima članstva. 

Nastavljeno je aktivno sudjelovanje Republike Hrvatske u nastojanjima 
međunarodne zajednice na jačanju međunarodnog mira i stabilnosti. Tijekom 2007. broj 
angažiranih pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u NATO-voj operaciji ISAF 
u Afganistanu povećan je sa 147 na 200, uz istodobno angažiranje diplomatskog 
osoblja, civilne policije te mješovitog hrvatsko-makedonsko-albanskog medicinskog tima. 

Povećan je doprinos UN-ovim mirovnim operacijama u kojima trenutno sudjeluje 
46 pripadnika Oružanih snaga raspoređenih u 13 operacija, od kojih su 31 vojni 
promatrači, a 15 stožerni časnici. 

U okviru Oružanih snaga Republike Hrvatske ostvarene su značajne promjene 
organizacijske strukture te je preustrojem obuhvaćeno 51% Oružanih snaga. Završen je 
proces samoocjenjivanja snaga deklariranih za sudjelovanje u međunarodnim 
operacijama. 

Provedena je reorganizacija logističkog sustava na stacionarnu i terensku 
logistiku ustrojavanjem, opremanjem i obučavanjem logističkog osoblja kao i  
zbrinjavanje viškova i neperspektivnih sredstava naoružanja i vojne opreme.  

Republika Hrvatska je bila domaćin niza međunarodnih vježbi od kojih su 
najznačajnije vježba zaštite i spašavanja IDASSA 07, u organizaciji Državne uprave za 
zaštitu i spašavanje, i vojna vježba Noble Midas 07, u organizaciji Ministarstva obrane. 
Pripadnici Oružanih snaga sudjelovali su u 19 međunarodnih vojnih vježbi. 
 Na području personalnog upravljanja usvojeni su Koncept jedinstvenog 
upravljanja osobljem i Koncept izobrazbe za potrebe Oružanih snaga. Donesena je 
Odluka o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka. Donesen je ustroj 
Središnjice za upravljanjem osobljem kao ustrojstvene jedinice zadužene za provedbu 
jedinstvenog sustava upravljanja ljudskim resursima te ustroj Vojnog zdravstvenog 
središta. 
 Uspješno je proveden program pribavljanja osoblja, ostvarenjem mjerljivih 
rezultata prijmom 807 djelatnih vojnih osoba, čime se bitno popravlja obrazovna i dobna 
struktura osoblja. 
 Uspješno je proveden program izdvajanja i zbrinjavanja osoblja – 1961 osoba je 
napustila obrambeni sustav (1357 djelatnih vojnih osoba i 604 službenika i 
namještenika), što je nastavak sustavnog pomlađivanja i poboljšavanja obrazovne i 
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dobne strukture osoblja, istovremeno uz punu socijalnu skrb i različite programe 
tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog osoblja. 
 Donesen je Pravilnik o mjerilima za ocjenu zdravstvene sposobnosti za službu te 
o zdravstvenim pregledima i psihološkim ispitivanjima radi utvrđivanja zdravstvene 
sposobnosti kao jedan od regulativnih propisa iz područja upravljanja ljudskim 
resursima. 
 Izrađeni su Pravilnik o privlačenju, selekciji i odabiru za prijam u djelatnu vojnu 
službu, Pravilnik o dodatku na plaću i načinu isplate plaće djelatnim vojnim osobama, 
kao i Uredba o vrijednostima koeficijenata osobnog čina za izračun plaće djelatnih 
vojnih osoba čime će se unaprijediti sustav upravljanja ljudskim resursima. 
 Izrađeni su Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu i 
Pravilnika o postupku i ovlastima u postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i 
prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga čime se unaprjeđuje i 
zaokružuje regulativa iz područja personalne potpore upravljanja ljudskim resursima. 

Tijekom 2007. započeta je reorganizacija Vojne sigurnosno-obavještajne 
agencije u skladu sa Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu. 

Ustrojen je  Samostalni odjel za vojni zračni promet koji će obavljati poslove u 
vezi sigurnosti vojnog zračnog prometa, poslove vezane za certificiranje vojnih 
zrakoplova i vojnih aerodroma te licenciranje vojnog zrakoplovnog osoblja. 

Tijekom 2007. intenzivirani su projekti opremanja i modernizacije od kojih je 
najznačajniji: 

- Sklopljen je ugovor o razvoju domaće jurišne puške 5,56 mm; 
- Dio viškova naoružanja i vojne opreme prodan je na svjetskom tržištu 

posredovanjem Agencije Alan d.o.o, a dio doniran Afganistanskoj narodnoj armiji; 
- Sklopljen je ugovor o isporuci borbenih oklopnih vozila (BOV) s finskim 

poduzećem Patria i hrvatskom tvrtkom Đuro Đaković-Specijalna vozila, kao 
nositeljem završne integracije; 

- Nabavljena je specijalna oprema za otkrivanje i deaktiviranja eksplozivnih 
sredstava; 

- Nabavljena su inženjerijska sredstva za opremanje voda za horizontalne 
konstrukcije kao i osobna i zajednička oprema za opremanje voda za 
razminiranje. Postrojbe inženjerije dodatno su opremljene postrojenjem za 
drobljenje i separaciju kamena te strojevima za održavanje objekata, putova i 
kanalske mreže; 

- Provedena je nabava temeljne opreme za ronitelje; 
- Na raketnu topovnjaču RTOP-12 ugrađeno je novo topničko naoružanje; 
- Nabavljeno je pet školskih zrakoplova ZLIN 242L, od kojih su u protekloj godini 

zaprimljena četiri, a peti je zaprimljen u siječnju 2008. godine; 
- Putem klirinškog duga nabavljeno je 10 novih transportnih helikoptera Mi-171Sh, 

od kojih su zaprimljena dva u prosincu 2007., a dva u veljači 2008.; 
- Završena je druga faza modernizacije transportnih zrakoplova An-32B; 
- Potpisani su ugovori za nabavu dva protupožarna zrakoplova tipa Canadair CL-

514 i tri zrakoplova tipa  Air Tractor AT-802F-FIRE BOSS. Jedan avion tipa  Air 
Tractor zaprimljen je u ožujku 2008.; 
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- U okviru projekta radarskog sustava FPS-117 NEBO, instalirani su i uspješno 
testirani radari na Učki i Pelješcu. Uspostavljena je početna razmjena podataka s 
Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe ; 

- Provode se aktivnosti na prijmu radara u projektu MORE i ugovara se održavanje 
s proizvođačem radara; 

- Izvršena je prenamjena 15 različitih vojnih lokacija; 
- Izrađeni su planovi razvoja dijela perspektivnih vojarni i poligona; 
- Završeni su radovi na uređenju dijela postojećih stambenih objekata; 
- Izrađena je tehnička dokumentacija za kuhinje i blagovaonice, smještajne i radne 

objekte, skladišta UbS-a, sanaciju prometnih površina i infrastrukture na 
zrakoplovnim bazama kao i realizaciju partnerskog cilja Potpora zemlje 
domaćina.  
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6. PREGLED REALIZACIJE DUGOROČNOG PLANA RAZVOJA 
ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE 2006. – 2015. ZA 
RAZDOBLJE 2006. – 2007.  
  
 Razvojni ciljevi Oružanih snaga definirani Dugoročnim planom razvoja 
Oružanih snaga razrađeni su za područja ljudskih resursa, vojne izobrazbe, materijalnih  
resursa, logistike, doktrine i obuke, međunarodne vojne suradnje te istraživanja i 
razvoja.  

6.1. Ljudski resursi 
 Na području upravljanja ljudskim resursima započela je realizacija svih projekata 
planiranih Dugoročnim planom razvoja Oružanih snaga. 
 Aktivnosti na ostvarivanju ciljane brojčane veličine i strukture Oružanih snaga 
predviđene za ostvarivanje do kraja 2009. su započele i trenutno je u preustroju 51% 
Oružanih snaga. 
 Reorganizacija upravljanja osobljem u jedinstveni sustav je djelomično 
ostvarena. Donesene su knjige ustroja Središnjice za upravljanjem osobljem i Vojno 
zdravstvenog središta. Usvojeni su koncepti izobrazbe i upravljanja osobljem te usvojen 
Plan upravljanja osobljem. Operacionalizacija je u tijeku i ide planiranom dinamikom. 
 Unaprjeđenje i implementiranje pripreme osoblja za rad u tijelima NATO-a je 
djelomično ostvareno usvajanjem novog Koncepta pripreme osoblja za rad u NATO 
tijelima. 
 Sustav rotacija osoblja uspostavlja se primjenom novog sustava rotacija, za čiju 
uspostavu je potrebno osigurati i materijalne preduvjete (smještajni i stambeni kapaciteti 
i dr). 
 Uspostava instituta dragovoljnog služenja vojnog roka u Oružanim snagama je u 
fazi izrade podzakonskih akata. 
 Započeto je sa projektom uspostave ugovorne pričuve te je izrađen  Pravilnik o 
uvjetima i kriterijima za izbor te pravima i dužnostima ugovornih pričuvnika. 
 Prilagodba i unaprjeđenje postupka ocjenjivanja je ostvarena donošenjem 
Pravilnika o uvjetima i postupku ocjenjivanja djelatnih vojnih osoba te načinu 
preispitivanja i evidentiranja službenih ocjena. 
 Razvoj modela i mehanizama privlačenja osoblja je djelomično ostvaren. Izrađen 
je  Pravilnik o privlačenju, selekciji i odabiru za prijam u djelatnu vojnu službu. 

6.2. Vojna izobrazba  
Na području vojne izobrazbe tijekom 2007. provedene su aktivnosti na stvaranju 

jedinstvenog sustava vojne izobrazbe u okviru Hrvatskog vojnog učilišta. Intenzivirane 
su djelatnosti na implementaciji Koncepta izobrazbe za potrebe Oružanih snaga, koji je 
donesen u ožujku 2007.  
 Zapovjedništvo za združenu izobrazbu i obuku je preustrojeno i objedinjeni su  
kapaciteti za vojnu izobrazbu u jedinstvenu ustanovu Hrvatsko vojno učilište. 
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6.3. Materijalni resursi  
 Završena je gradnja i opremanje malog protuminskog broda LM-51 Korčula. 
 U HRM-u je započela nabava opreme specijalne namjene (roniteljska i 
protuminska). 
 U tijeku je uvođenje u uporabu četiri transportna helikoptera Mi-171Sh. 
 Uvedena su u uporabu pet novih aviona ZLIN-242L za selekciju i početnu obuku 
pilota. 
 Provode se aktivnosti na prijemu radarskih sustava Enhanced Peregrine za 
nadzor mora i ugovaranju održavanja s proizvođačem radara. 
 U projektu NEBO za radarske položaje na Učki i Pelješcu preuzeti su energetski i 
radarski dio, a u tijeku je završetak prijema komunikacijskog sustava. 
 Dva aviona AN-32B prošla su 2. fazu modernizacije i remont. 
 Izvršena je modernizacija taktičkih informacijsko-komunikacijskih sustava. 
 U tijeku je uspostavljanje Vojnog geografskog informacijskog sustava – VoGIS s 
vlastitom kartografskom bazom podataka. 

6.4. Logistički sustav Oružanih snaga  
 Započet je ustroj bojne za opću logističku potporu (2. razina opće logističke 
potpore). 
 Nabavljena su sredstva i oprema za punjenje i manipulaciju gorivom u terenskim 
uvjetima. 
 Nastavljen je proces zbrinjavanja viškova te zastarjelog i neispravnog UbS-a pa 
je tako tijekom godine zbrinuto 1950 tona raznog UbS-a (850 tona zbrinuto kapacitetima 
Oružanih snaga - uništeno i 1100 tona predano Agenciji ALAN radi prodaje). 
 Nastavljeno je okrupnjavanje skladišnih kapaciteta. 
 Uspostavljen sustav za nadzor i upravljanje zalihama UbS-a. 
 Uspostavljena je funkcija nacionalnog središta za koordinaciju kretanja. 
 Uspostavljen je sustav obuke logističkog osoblja u Središtu za obuku logistike. 
 Nastavljeno je razvijanje interoperabilnosti logističkog sustava implementacijom 
logističkih partnerskih ciljeva. 
 Nastavljena je isporuka nebojnih motornih vozila za osposobljavanje taktičkih 
postrojbi za zahtijevanu razinu samostalne logističke održivosti.                                                         

6.5. Doktrina i obuka  
 Razvijene su sposobnosti ocjenjivanja spremnosti deklariranih snaga za NATO 
vođene operacije i vježbe po NATO programu Koncept operativnih sposobnosti – 
Ocjenjivanje i povratne informacije za razinu "L1 Interoperabilnost".  
 Započet je razvoj jedinstvenog Simulacijskog središta koje će imati sposobnosti 
potpore obučavanju zapovjedništava postrojbi te vojnog, civilno-vojnog i civilnog 
menadžmenta od taktičke do operativno-strategijske razine. 
 Izrađen je jedinstveni vojni pojmovnik kojim je regulirana uporaba vojnih termina 
u Oružanim snagama. 
 Organizirana je obuka za stjecanje osobne vojno stručne specijalnosti (VSSp). 
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6.6. Međunarodna vojna suradnja i doprinos međunarodnoj sigurnosti  
 Povećano je sudjelovanje u međunarodnim operacijama (46 pripadnika Oružanih 
snaga nalazi se u 13 mirovnih operacija UN-a, a 200 pripadnika Oružanih snaga u 
NATO vođenoj operaciji ISAF u Afganistanu). 

Učinjeni su daljnji koraci u području uspostavljanja vojno-diplomatske mreže. U 
pripremi je otvaranje ureda VIZ-a u Grčkoj i Ukrajini te upućivanje dočasnika u vojno- 
diplomatsko predstavništvo u SAD, a u Ured VIZ-a u SR Njemačku upućen je pomoćnik 
VIZ-a. Republika Hrvatska je potkraj 2007. godine u 36 zemalja imala akreditiranih 17 
vojnih izaslanika, dva vojna savjetnika i dva pomoćnika vojnog izaslanika.  

6.7. Istraživanje i razvoj  
 Započet je proces definiranja glavnih područja stručnih i znanstvenih 
istraživanja za potrebe obrambenog sustava. Za potrebe projekta Proces upravljanja 
razvojnim projektima i tehničkom modernizacijom Oružanih snaga izrađen je Elaborat. 
 Na području prikupljanja, analize zahtjeva te odabira istraživačkih i znanstveno-
istraživačkih projekata ustanovljeno je Povjerenstvo za znanstveno-stručnu djelatnost 
sa zadaćom analiziranja zahtjeva za znanstveno-istraživački rad i odlučivanja o izboru 
znanstveno-istraživačkih projekata za potrebe Oružanih snaga. 
 Pokrenuta je realizacija prioritetnih znanstveno-istraživačkih i tehnološko-
razvojnih projekta za potrebe obrane. Više projekata nalaze se u različitim fazama: 
- U okviru projekta Analiza stavova nevladinih udruga o ulasku Republike Hrvatske u 

NATO provedeno je istraživanje i anketa, održan znanstveni skup, završena 
znanstvena studija, provedena prezentacija studije te napisan znanstveni članak i 
pripremljen za objavljivanje. 

- Realiziran je projekt Dostupnost i nošenje oružja kod adolescenata u Republici 
Hrvatskoj izradom završne studije. 

- Započet je rad na višegodišnjem projektu Hrvatska vojska – hrvatsko društvo.  
- Za projekt Obnova geomagnetske informacije za potrebe Ministarstva obrane i 

Oružanih snaga. 
- Nastavljeno je sudjelovanje u međunarodnim znanstveno-istraživačkim programima i 

projektima u okviru institucija EU-a i NATO-a u sklopu čega je izdana brošura 
Upoznaj NATO i suorganizirana konferencija Hrvatska i europsko sigurnosno 
okruženje. 

 Započet je rad na bazi podataka stručnog i istraživačkog osoblja, na uvođenju 
novih načina i usvajanja znanja te izrađena Prethodna analiza za projekt Hrvatski vojni 
obrazovni standard. 
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7. KLJUČNI SMJEROVI RAZVOJA U IDUĆEM RAZDOBLJU 
 

Ključni smjerovi razvoja obrambenog sustava u idućem razdoblju postavljeni su 
temeljnim planskim i konceptualnim dokumentima obrambene politike, a posebno – 
Strateškim pregledom obrane, Dugoročnim planom razvoja Oružanih snaga te 
Godišnjim smjernicama obrambenog planiranja 2008./2009. Polazeći od tih 
dokumenata, ključne pravce razvoja, prema funkcionalnim područjima obrambenog 
sustava, možemo prikazati na sljedeći način: 

 Obrambena politika i planiranje 
Na temelju postignuća u 2007. godini te stečenih iskustava i dugoročnih planskih 

projekcija, prioriteti obrambene politike u predstojećem razdoblju su: 
- realizacija ciljanih operativnih sposobnosti u skladu s razvojnim planovima i 

planovima implementacije partnerskih ciljeva; 
- daljnje poboljšanje obrambenog upravljačkog procesa racionalizacijom planskog 

dijela, poboljšanjem programiranja, uspostavljanjem veće operativnosti i 
nadzora provedbe odluka te veću učinkovitost uporabe resursa; 

- nastavak prilagodbi i razvojnih aktivnosti koje prethode uključivanje u NATO i 
EU; 

- razvoj kvalitetnog osoblja, posebno školovanje novih naraštaja pripadnika 
Oružanih snaga, poboljšanje kvalitete života i radnih uvjeta za cjelokupni sastav 
te razvijanje zakonskih i planskih podloga za punu profesionalizaciju Oružanih 
snaga. 

 Međunarodna obrambena suradnja 
 Ključni napori u području međunarodne obrambene suradnje usmjereni su na 
priključivanje Republike Hrvatske euroatlantskim sigurnosnim i obrambenim 
integracijama, NATO i EU.   

U potpori potpunog postizanja tog cilja, Republika Hrvatska će usmjeriti svoje 
napore na razvoj sposobnosti nužnih za prijem u članstvo NATO saveza, povećati 
sudjelovanje u međunarodnim vojnim operacijama pod vodstvom NATO i UN te 
intenzivirati regionalnu vojnu suradnju aktivnim sudjelovanjem u regionalnim 
obrambenim inicijativama. Razvoj sposobnosti uključuje pripremu osoblja, prilagodbu 
organizacije, izradu procedura odlučivanja za buduće aktivno sudjelovanje u radu 
NATO odbora kao ravnopravne članice. Nastavit će se priprema časnika i dočasnika za 
popunu različitih dužnosti u NATO-u. 

 Međuresorna suradnja i civilno-vojno krizno planiranje 
Nastavak transformacije obrambenog sustava zahtijeva osiguranje primjerenih 

resursa pri čemu međuresorna suradnja može pridonijeti boljem razumijevanju tih 
potreba. Uslijed toga, u idućem je razdoblju potrebno povećati učinkovitost 
uspostavljenih tijela za međuresornu suradnju, posebno po pitanjima upravljanja 
krizama na nacionalnoj i međunarodnoj razini, Obalne straže Republike Hrvatske, 
zaštite i spašavanja, potpore zemlje domaćina te implementacije partnerskih ciljeva. 

Potrebno je izgraditi cjelovit sustav civilnog i civilno-vojnog kriznog planiranja, 
odnosno upravljanja u krizama na nacionalnoj razini, posvetiti veću pozornost izgradnji 
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kvalitetnijih organizacijskih, kadrovskih i materijalnih uvjeta za provođenje obrambenih 
priprema. 

 Ljudski resursi 
Nastavak provedbe preustroja i uspostava organizacijske strukture i brojčane 

veličine Oružanih snaga prema Planu.  
 Upravljanje osobljem provodit će se planski u četiri glavna programska područja: 
pribavljanje, profesionalni razvoj, personalna potpora te tranzicija i izdvajanje osoblja. 
 Uspostavljanje jedinstvenog sustava upravljanja osobljem, čiji će sastavni dio 
činiti i Središnjica za upravljanje osobljem. 
 Razviti modele i mehanizme privlačenja osoblja. Pri tome posebnu pozornost 
posvetiti promidžbi kojom će se privlačiti deficitarne struke. 
 Dosegnuti ciljanu brojčanu veličinu Oružanih snaga do kraja 2009. (16 000 
djelatnih vojnih osoba i 1600 civilnih djelatnika), pri tome poboljšati ukupnu starosnu i 
obrazovnu strukturu osoblja. 
 Povećati životni standard osoblja uvođenjem novog sustava plaća, novog modela 
stambenog zbrinjavanja i različitih programa personalne potpore. 
 Urediti klasifikaciju vojno-stručnih specijalnosti.  
 Primijeniti sustav rotacija na dužnostima. 
 Započeti s uspostavom ugovorne pričuve. 
 Uspostaviti koncept dragovoljnih ročnika u Oružanim snagama. 
 Održavati ciljanu strukturu osoblja planskim pribavljanjem, raspodjelom, 
promicanjem i izdvajanjem osoblja. 

Postojeći sustav izobrazbe kroz provedbu Koncepta izobrazbe nastavit će se 
transformirati i usklađivati s civilnim sustavom visokog obrazovanja te će se nastaviti 
povezivanje sa sveučilišnom zajednicom i srodnim civilnim institucijama. 

 Materijalni resursi 
U cilju razvoja ključnih vojnih sposobnosti nastavit će se opremanje i 

modernizacija Oružanih snaga uvođenju normi i standarda koji povećavaju 
interoperabilnost s NATO-om, nastavak implementacije partnerskih ciljeva, završetak 
izrade doktrinarnih dokumenta Oružanih snaga i njihova potpuna implementacija, 
okrupnjavanje logističkih kapaciteta i racionalizacija uz povećanje efikasnosti logističkog 
sustava.  

Oružane snage će realizirati definirane projekte opremanja i modernizacije prve 
razine prioriteta, pri čemu će prioritetno opremati postrojbe deklarirane programom 
Partnerstva za mir. Glavni projekti opremanja Oružanih snaga su izgradnja jedinstvenog 
komunikacijsko–informacijskog sustava na taktičkoj, operativnoj i strategijskoj razini, 
integracija taktičkih komunikacijsko-informacijskih i radarskih sustava KOPNO, NEBO i 
MORE, opremanje borbenim oklopnim vozilima za HKoV, nabava borbenih zrakoplova 
za HRZ i PZO te obalnih i izvanobalnih ophodnih brodova za HRM. Uz modernizaciju 
postojećih perspektivnih sustava u Oružanim snagama, intenzivirat će se i proces 
izdvajanja i zbrinjavanja viškova te zastarjelih i neispravnih materijalno-tehničkih 
sredstava.       
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Značajni napori bit će usmjereni i na nastavak prilagodbe perspektivnih i 
prenamjenu neperspektivnih vojnih nekretnina.   

 Financijski resursi 
Struktura proračuna postupno će se mijenjati prema zacrtanim projekcijama u 

Dugoročnom planu razvoja u korist opremanja i modernizacije te operativnih troškova. 

 Obavještajno-sigurnosna djelatnost 
U području obavještajno-sigurnosne djelatnosti nastaviti će se implementacija 

NATO doktrinarnih dokumenata iz područja obavještajne, protuobavještajne i 
sigurnosne djelatnosti. 

Obavit će se nužne prilagodbe i izmjene u cilju daljnjeg razvijanja sposobnosti 
vojno-sigurnosnog i obavještajnog sustava i unapređivanja kakvoće obavještajne, 
protuobavještajne i sigurnosne potpore u provedbi misije. Isto tako, zbog planiranog 
povećanja hrvatskog kontingenta u Afganistanu i kapaciteti NIC-a i NIST-a.  

Na području tehničkog opremanja poboljšat će se sigurnost komunikacijskih i 
informacijskih veza i mreža te staviti u operativnu primjenu sustav NATO-ove Agencije 
za prikupljanje i korištenje informacija o bojištu (BICES).  

Nastavit će se unapređivati razmjenu podataka sa srodnim službama ili 
organizacijama, a posebno u pogledu podataka o ugrozama za obrambeni sustav 
Republike Hrvatske vezanim uz pojave terorizma i organiziranog kriminaliteta. 

 

 Istraživanje i razvoj 
Institut za istraživanje i razvoj obrambenih sustava nastavit će razvijati suradnju 

sa stručnim, znanstvenim i istraživačkim institucijama u Republici Hrvatskoj i izvan nje, 
baviti se provedbom, koordinacijom i poticanjem istraživanja te na taj način doprinositi 
razvoju obrambenog sustava. Bit će poduzete sve potrebne aktivnosti radi akreditacije 
Instituta kao znanstvene ustanove. Nastavit će se rad na započetim projektima koji 
podupiru razvoj vojnih sposobnosti definirani Provedbenim planom istraživanja i razvoja. 
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8.  IZVJEŠĆE O STANJU OBRAMBENIH PRIPREMA U REPUBLICI  
 HRVATSKOJ 
 

 8.1. Uvod 
 Izvješće o stanju obrambenih priprema (u daljnjem tekstu: Izvješće) podnosi se 
na temelju članka 120. stavka 3. Zakona o obrani. Središnja tijela državne uprave, u 
skladu sa svojim nadležnostima u području obrane, prate provedbu obrambenih 
priprema i o tome jednom godišnje preko Ministarstva obrane izvješćuju Vladu 
Republike Hrvatske.  
 Izvješće je strukturirano u dva dijela.  
 U prvom dijelu se ukratko daju zakonske obveze i sadržaj obrambenih priprema 
u Republici Hrvatskoj. U drugom dijelu se daje pregled aktivnosti i stanje u području 
obrambenih priprema u 2007. godini.  
 
 8.2. Obrambene pripreme 
 Obveze u području obrambenih priprema utvrđene su člankom 4. Zakona o 
obrani koji propisuje da nositelji vojne i civilne obrane u miru provode pripreme države 
za obranu u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti, u slučajevima velikih 
prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća te velikih poremećaja u 
pojedinim gospodarskim djelatnostima. 
 Člankom 118. istoga Zakona utvrđuju se da su nositelji obrambenih priprema 
Vlada, središnja tijela državne uprave, županije, Grad Zagreb, pravne osobe koje su 
prema odluci Vlade posebno važne za obranu te pravne osobe koje su dobile zadaću 
od nadležnoga središnjeg tijela državne uprave, županije ili Grada Zagreba. Nadalje, 
utvrđuje se obveza nositelja obrambenih priprema da imaju obvezu planiranja vlastitog 
djelovanja radi ostvarivanja ciljeva obrane kao i obavljanja zadaća koje su utvrdila 
nadležna tijela. Nositelji obrambenih priprema dužni su svoje planove obrane uskladiti s 
Planom obrane Republike Hrvatske. 
 Zakonom o obrani utvrđuju se i dokumenti koji služe koordiniranom i planskom 
provođenju obrambenih priprema. Plan obrane Republike Hrvatske skup je dokumenata 
na temelju kojih nositelji obrambenih priprema planiraju vlastito sudjelovanje u 
pripremama za ostvarivanje ciljeva obrane bez obzira na područje njihove nadležnosti u 
okviru obrambenog sustava. Planovima obrane utvrđuju se svi elementi potrebni za 
djelovanje nositelja vojne i civilne obrane Republike Hrvatske. Nositelji obrambenih 
priprema u miru pripremaju i donose planove obrane u kojima utvrđuju svoju 
organizaciju i način rada, određuju zadaće, snage, sredstva, mjere i postupke obrane, 
te druge obrambene aktivnosti koje će provoditi u ratnom stanju i stanju neposredne 
ugroženosti. 

8.3. Civilna obrana i obrambene pripreme 
U sklopu procesa prilagodbe cjelokupnog obrambenog sustava novim strateškim 

i sigurnosnim okolnostima, na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo 
obrane je tijekom 2007. pokrenulo transformaciju civilne obrane izradom Koncepta 
uspostavljanja sustava upravljanja u izvanrednim situacijama i krizama. Cilj novog 
Koncepta je urediti ovo područje na način koji će omogućiti sveobuhvatan odgovor 
države na suvremene ugroze i rizike kompatibilno sa sustavima razvijenima u državama 
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članicama EU-a i NATO-a. Konceptom se želi odrediti nadležnosti i odgovornosti 
pojedinih institucija za upravljanje u izvanrednim situacijama/krizama, kao i ostvariti 
jasnu poveznicu tog sustava s obrambenim sustavom i sustavom nacionalne sigurnosti. 

Ovim rješenjem se želi razviti moderan sustav upravljanja u izvanrednim 
situacijama/krizama, uz zadržavanje segmenta obrambenih priprema civilnog sektora.  

Izrađena je Metodologija za izradu planova obrane, a po njenom donošenju 
izradit će se planovi obrane. Međutim, da bi se ovo područje dalje razvijalo u smjeru 
izgradnje modernog sustava upravljanja u kriznim i izvanrednim (hitnim) situacijama, 
razmotrit će se i cjelokupno normativno područje. Postojeći planovi nositelja 
obrambenih priprema redovito se ažuriraju te se provodi njihov inspekcijski nadzor. 

 Središnja tijela državne uprave, županije i Grad Zagreb u skladu sa svojom 
nadležnošću kontinuirano prate provedbu obrambenih priprema u pravnim osobama 
nositeljima obrambenih priprema iz vlastitih djelokruga rada, provode edukaciju i nadzor 
te pružaju odgovarajuću stručnu pomoć. 

Tijekom 2007. godine usklađen je Zakon o zaštiti i spašavanju s direktivom 
Vijeća 96/82/EZ o kontroli i opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari.  Na 
osnovi toga je u fazi usklađivanja i izrada novog Pravilnika o metodologiji za izradu 
Procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja.  

Tijekom 2007. godine izrađen je i Koncept potpore Republike Hrvatske snagama 
zemalja partnera.  

Od međunarodnih aktivnosti na ovom području potrebno je istaknuti pripreme za 
planiranje i sudjelovanje u NATO vježbi nošenja s krizama CMX 08 (Crisis Management 
Excersise). Ova vježba ima za cilj uvježbavanje i provjeru postojećih i razvojnih 
mehanizama političkih i vojnih konzultacija, donošenje odluka u kriznim situacijama te 
međusobnu koordinacija nacionalnih sustava i procedura. 
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ZAKLJUČAK 
 

 Spremnost obrambenog sustava Republike Hrvatske, provođenje kadrovske 
politike i ukupno stanje u Oružanim snagama Republike Hrvatske pokazuje da 
Republika Hrvatska ima i razvija obrambeni sustav primjeren potrebama i razini ugroza i 
izazovima s kojim se suočava. 
 
 Stanje obrambenih priprema ukazuje na nužnost nastavka transformacije ove 
komponente obrambenog sustava u sustav upravljanja u kriznim i hitnim situacijama, 
koji će bit primjereniji naravi suvremenih ugroza i potrebama hrvatskog društva i 
građana.  
 Naravno, prostora za poboljšanje ima u svim elementima obrambenog sustava 
čemu će se težiti u idućem razdoblju.  
  
 Najznačajnije u 2007. godini u području obrambenih reformi i transformacije 
obrambenog sustava je donošenje i početak provedbe provedbenih planova 
Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga kojim se operacionaliziraju njegovi projekti i 
aktivnosti što će omogućiti postupno dostizanje ciljanih sposobnosti do 2015. godine. 
 

Protekle godine započela je intenzivna provedba Dugoročnog plana razvoja 
Oružanih snaga što se očitovalo započinjanjem procesa ostvarivanja glavnih projekata 
modernizacije i opremanja, obnavljanjem infrastrukture, osobito smještajnih objekata te 
novom kvalitetom u izobrazbi i obuci. 
 Od posebne je važnosti za Oružane snage i Republiku Hrvatsku bila uspješna 
organizacija i provedba vježbe „Noble Midas 07“, koja je ujedno bila i provjera 
spremnosti Republike Hrvatske za ulazak u NATO savez. 
  

Najveći napredak postignut je na području realizacije ciljeva kojima se dostižu 
vojne sposobnosti, uspostava ciljane organizacijske i personalne strukture, opremanju 
potrebnim naoružanjem i vojnom opremom te intenziviranje sudjelovanja u 
međunarodnim mirovnim operacijama. Istodobno, započeto je više projekata i aktivnosti 
kojima se nastoji povećati učinkovitost Oružanih snaga i urediti doktrinarno-normativni 
okvir. 
  Nastavak transformacije obrambenog sustava i tijekom 2007. godine vođen je u 
povoljnom sigurnosnom okruženju što je omogućilo ostvarivanja zacrtane dinamike 
reformskih procesa.  
 Smanjenje broja osoblja nastavlja se planiranom dinamikom te se Oružne snage 
primiču projiciranoj veličini. Usporedno s izdvajanjem osoblja izrađeni su brojni 
dokumenti koji su preciznije uredili područje upravljanja ljudskim resursima. 
 Istodobno se intenzivira proces opremanja i modernizacije Oružanih snaga. Uz 
novonabavljenu opremu, tijekom protekle godine, izrađene su i potrebne studije koje će 
u procesu odlučivanja o konkretnim projektima imati odlučujuću ulogu. Velik dio 
novonabavljene opreme namijenjen je pripadnicima Oružanih snaga Republike 
Hrvatske koji sudjeluju u međunarodnim misijama, prvenstveno u misiji ISAF u 
Afganistanu.  
 Sudjelovanje u toj mirovnoj operaciji ima velik utjecaj na spremnost obrambenog 
sustava te na stanje u Oružanim snagama čime se Republika Hrvatska dokazuje kao 
pouzdan, sposoban i vjerodostojan kandidat za članstvo u NATO-u, što bi trebalo 
rezultirati upućivanjem pozivnice za pristupanje tijekom sastanka na vrhu u Bukureštu 
ove godine. 
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 Oružane snage Republike Hrvatske i nadalje uživaju velik ugled i povjerenje 
hrvatskih građana, što potvrđuju brojna istraživanja javnog mnijenja. 

Sudjelujući u potpori tijekom protupožarne sezone civilnim gasiteljima, Oružane 
snage su ostvarile znatan broj sati naleta zrakoplovima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, 
a znatan broj pripadnika Oružanih snaga bio je izravno angažiran u gašenju požara, 
zajedno s vatrogasnim postrojbama. 

Nažalost cjelokupnu protupožarnu sezonu 2007. godine zasjenila je tragedija i 
stradavanje vatrogasaca na otoku Kornatu. 
  

Započela je i konceptualna i regulativna prilagodba područja civilne obrane, 
kojom se ona razvija u moderan sustav upravljanja u hitnim situacijama/krizama na 
način koji će omogućiti sveobuhvatan odgovor države na suvremene ugroze i rizike 
kompatibilno sa sustavima razvijenima u državama članicama EU-a i NATO-a. 
  

Zaključno, Oružane snage Republike Hrvatske i cjelokupan obrambenih sustav 
prolaze razdoblje cjelovite transformacije i izgradnje novih sposobnosti.  

 
Intenzivno se provode aktivnosti koje predstavljaju ispunjavanje kriterija za 

dostizanje interoperabilnosti s obrambenim sustavima NATO zemalja. Uz sve 
transformacijske procese i izazove, Oružane snage Republike Hrvatske i cjelokupan 
obrambeni sustav uspješno izvršavaju sve zadaće koje su propisane Ustavom 
Republike Hrvatske, zakonima i strateškim dokumentima te one čije ispunjenje od njih 
zatraže Hrvatski sabor, Predsjednik Republike Hrvatske i Vlada Republike Hrvatske. 
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Popis kratica 

  

Godišnji nacionalni program ANP Annual National Program 

 BICES Battlefield Information, Collection, & 
Exploitation System 

Borbeno oklopno vozilo BOV  

 CC MAR Allied Maritime Component Command 
Naples 

 CENCOOP Central European Nations Cooperation in 
Peace Support 

 CJTF Combined Joint Task Force 

Dugoročni plan razvoja DPR  

Državni službenik i namještenik DSiN  

Distribucijsko telefonska kanalizacija DTK  

Djelatna vojna osoba DVO  

Europska Unija EU European Union 

Godišnje smjernice obrambenog 
planiranja 

GSOP  

Hrvatska kopnena vojska HKoV  

Hrvatska kontrola zračne plovidbe HKZP  

Potpora zemlje domaćina HNS Host Nation Support 

 HQ Head Quarters 

Hrvatska ratna mornarica HRM  

Hrvatska vojna norma HRVN  

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i 
protuzračna obrana 

HRZ i PZO  

Hrvatsko vojno učilište HVU  

Individualni partnerski program IPP Individual Partnership Programme 

 ISAF International Security Assistance Force 

 LAN Local Area Network 

 MAA Military Aviation Authority 

Akcijski plan za članstvo MAP Membership Action Plan 

 MLF Multinational Land Forces 
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Mali protuminski brod MPMB  

Interoperabilnost za određene vojne 
zadaće 

MTI Military Tasks for Interoperability 

   

Međunarodna vojna vježba MVV  

Sjeverno-atlantski savez NATO North Atlantic Treaty Organization 

 NIC National Intelligence Cell 

 NIST National Intelligence Support Team 

Namjenski organizirane snage NOS  

Nacionalni element potpore NSE National Support Element 

 OAE Operation Active Endeavour 

Program procjene vrednovanjem 
operativnih sposobnosti 

OCC E&F Operational Capabilities Concept, 
Evaluation and Feedback 

Organizacija za europsku sigurnost i 
suradnju 

OESS  

Oružane snage Republike Hrvatske OS RH  

Proces planiranja i raščlambe PARP Planning and Review Process 

Partnerstvo za mir PfP Partnership for Peace 

 PMSG Political Military Steering Group 

Političko-vojne radne skupine PMWG Political Military Working Group 

Projekt reintegracijske pomoći izdvojenom 
vojnom osoblju 

PRIOM   

 PSI Proliferation Security Initiative 

Regionalno središte za pomoć u provedbi 
sporazuma o kontroli naoružanja i 
verifikaciji 

RACVIAC Regional Arms Control Verification and 
Implementation Assistance Centre 

 RCN Regional Command North 

Raketna topovnjača RTOP  

Forum ministara obrane jugoistočne 
Europe 

SEDM Southeastern Europe Defence Ministerial 

 SEEBRIG Southern Eastern Europe Brigade 

 SEEC South Eastern Europe Clearinghouse 

 SEESIM South East European Simulation 
Network 
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Jedno europsko nebo SES Single Europe Sky 

Samostalni odjel za vojni zračni promet SOVZP  

Sustav planiranja, programiranja i 
proračuna 

SPPP  

 STANAG Standardization Agreement 

Ubojna sredstva UbS  

 UHF Ultra High Frequency 

Ujedinjeni narodi UN United Nations 

Vojno-diplomatsko predstavništvo VDP  

 VHF Very High Frequency 

Vojni izaslanik VIZ  

Vojna policija VP  

Virtualno regionalno središte za kontrolu 
pomorskog prometa 

V-RMTC Virtual Regional Maritime Traffic Centre 

Vojno-skladišni kompleks VSK  

 WAN Wide Area Network 

Zrakoplovna baza zb  

Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas ZERP  

Zračno motrenje i navođenje ZMIN  

Zapovjedništvo za izobrazbu i obuku ZZIO  

Zapovjedništvo za logistiku ZzL  
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D O D A C I 

 
 
 

- Pregled provedbe plana pribavljanja osoblja   
- Pregled provedbe plana izdvajanja osoblja 
- Pregled provedbe plana promaknuća djelatnih vojnih osoba 
- Prikaz sudjelovanja pripadnika OS RH u mirovnim misijama UN-a   
- Pregled realiziranog naleta HRZ-a i PZO-a u 2007. godini za potporu 

protupožarnim namjenski organiziranim snagama 
- Pregled plana i izvršenja obrambenog proračuna 
- Ostvareni prihodi i primici Ministarstva obrane 
- Izvršeni rashodi i izdaci Ministarstva obrane 
- Pregled vojnih objekata predanih na korištenje drugim tijelima državne 

uprave, lokalne ili područne (regionalne) samouprave te drugim 
pravnim osobama tijekom 2007. 

- Pregled vojnih objekata u postupku predaje  
- Pregled strukture Oružanih snaga Republike Hrvatske 

 
 
 
 

 
 
 



 
PROVEDBA PLANA PRIBAVLJANJA OSOBLJA U 2007. 

 
 

I. kvartal II. kvartal UKUPNO za I. polugod. 
2007. III. kvartal IV. kvartal UKUPNO za 2007. 

PRIBAVLJANJE 
PLAN OSTVAR. RAZLIKA PLAN OSTVAR. RAZLIKA PLAN OSTVAR. RAZLIKA PLAN OSTVAR. RAZLIKA PLAN OSTVAR. RAZLIKA PLAN OSTVAR. RAZLIKA 

ČASNICI   1 1   9 9 0 10 10 110 33 -77   4 4 110 47 -63 

VOJNICI 200 189 -11 200 192 -8 400 381 -19 200 182 -18 200 197 -3 800 760 -40 

D V O 200 190 -10 200 201 1 400 391 -9 310 215 -95 200 201 1 910 807 -103 

VSS 11 3 -8 17 2 -15 28 5 -23 10 5 -5 2 4 2 40 14 -26 

VŠS     0   3 3 0 3 3   2 2     0 0 5 5 

SSS     0   9 9 0 9 9   9 9   1 1 0 19 19 

NKV     0   1 1 0 1 1   3 3   1 1 0 5 5 

DS i N 11 3 -8 17 15 -2 28 18 -10 10 19 9 2 6 4 40 43 3 

UKUPNO 211 193 -18 217 216 -1 428 409 -19 320 234 -86 202 207 5 950 850 -100 
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PROVEDBA PLANA IZDVAJANJA OSOBLJA U 2007.   
 

I. kvartal II. kvartal UKUPNO za I. polugod. 2007. III. kvartal IV. kvartal UKUPNO za 2007. Osobni čin 
Stručna sprema A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

GENERALI     0 1   -1 1 0 -1 1 1 0 3 4 1 5 5 0 

brigadir 15 8 -7 5 7 2 20 15 -5 5 2 -3 20 22 2 45 39 -6 

pukovnik 10 10 0 5 18 13 15 28 13 5 10 5 15 29 14 35 67 32 

bojnik 20 16 -4 15 21 6 35 37 2 15 13 -2 35 40 5 85 90 5 

VIŠI ČASNICI 45 34 -11 25 46 21 70 80 10 25 25 0 70 91 21 165 196 31 

satnik 25 24 -1 15 22 7 40 46 6 15 17 2 35 41 6 90 104 14 

natporučnik 35 27 -8 50 40 -10 85 67 -18 50 18 -32 70 47 -23 205 132 -73 

poručnik 30 17 -13 20 15 -5 50 32 -18 20 16 -4 40 16 -24 110 64 -46 

NIŽI ČASNICI 90 68 -22 85 77 -8 175 145 -30 85 51 -34 145 104 -41 405 300 -105 

ČASNICI 135 102 -33 111 123 12 246 225 -21 111 77 -34 218 199 -19 575 501 -74 

časnički namjesnik 2 6 4 2 10 8 4 16 12 3 4 1 3 10 7 10 30 20 

stožerni narednik 20 10 -10 15 12 -3 35 22 -13 15 11 -4 35 13 -22 85 46 -39 

nadnarednik 30 26 -4 25 32 7 55 58 3 35 12 -23 60 29 -31 150 99 -51 

narednik 45 46 1 20 56 36 65 102 37 35 42 7 60 44 -16 160 188 28 

desetnik 30 21 -9 10 13 3 40 34 -6 20 8 -12 40 14 -26 100 56 -44 

skupnik 30 9 -21 15 15 0 45 24 -21 20 7 -13 45 7 -38 110 38 -72 

DOČASNICI 157 118 -39 87 138 51 244 256 12 128 84 -44 243 117 -126 615 457 -158 

VOJNICI 100 132 32 50 123 73 150 255 105 50 61 11 100 83 -17 300 399 99 

D V O 392 352 -40 248 384 136 640 736 96 289 222 -67 561 399 -162 1.490 1.357 -133 

DR   1 1     0 0 1 1   1 1     0 0 2 2 

MR   1 1     0 0 1 1     0   1 1 0 2 2 

VSS   14 14   12 12 0 26 26   4 4   8 8 0 38 38 

VŠS 20 5 -15 5 7 2 25 12 -13 5 4 -1 5 5 0 35 21 -14 

SSS 480 156 -324 25 117 92 505 273 -232 15 58 43 65 74 9 585 405 -180 

OŠ 160 55 -105 10 35 25 170 90 -80 10 23 13 50 23 -27 230 136 -94 

DS i N 660 232 -428 40 171 131 700 403 -297 30 90 60 120 111 -9 850 604 -246 
UKUPNO 1.052 584 -468 288 555 267 1.340 1.139 -201 319 312 -7 681 510 -171 2.340 1.961 -379 

 
Kazalo: A- Planirano  B-Ostvareno  C- Razlika 
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PROVEDBA PLANA PROMAKNUĆA DJELATNIH VOJNIH OSOBA U 2007 

I. kvartal II. kvartal 
28. svibnja i 25. lipnja 

UKUPNO  
za I. polugodište 2007. 

III. kvartal 
05. kolovoza i 18. rujna 

IV. kvartal 
15. studenog i 12. prosinca 

UKUPNO  
za 2007. Promaknuće 

U ČIN PLAN OSTVAR. RAZLIKA PLAN OSTVAR. RAZLIKA PLAN OSTVAR. RAZLIKA PLAN OSTVAR. RAZLIKA PLAN OSTVAR. RAZLIKA PLAN OSTVAR. RAZLIKA 
unutar čina 
general / 
admiral 

    0     0 0 0 0 1   -1 1   -1 2 0 -2 

GENERALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 1 0 -1 2 0 -2 
brigadir     0 8 8 0 8 8 0 5 5 0 5 1 -4 18 14 -4 
kapetan 
bojnog broda     0   1 1 0 1 1 2 1 -1     0 2 2 0 

pukovnik     0 30 28 -2 30 28 -2 19 19 0 22 18 -4 71 65 -6 
kapetan 
fregate     0   2 2 0 2 2 9 7 -2   1 1 9 10 1 

bojnik     0 65 65 0 65 65 0 49 52 3 40 27 -13 154 144 -10 
kapetan 
korvete     0     0 0 0 0 6 2 -4     0 6 2 -4 

VIŠI 
ČASNICI 0 0 0 103 104 1 103 104 1 90 86 -4 67 47 -20 260 237 -23 

satnik     0 76 77 1 76 77 1 80 75 -5 60 21 -39 216 173 -43 
poručnik 
bojnog broda     0 1   -1 1 0 -1 13 14 1     0 14 14 0 

natporučnik     0 53 44 -9 53 44 -9 75 53 -22 62 21 -41 190 118 -72 
poručnik 
fregate     0 3 2 -1 3 2 -1 17 11 -6     0 20 13 -7 

poručnik     0 90 155 65 90 155 65 20 13 -7 50 7 -43 160 175 15 
poručnik 
korvete     0 8 1 -7 8 1 -7 12 13 1     0 20 14 -6 

NIŽI 
ČASNICI 0 0 0 231 279 48 231 279 48 217 179 -38 172 49 -123 620 507 -113 

ČASNICI 0 0 0 334 383 49 334 383 49 308 265 -43 240 96 -144 882 744 -138 
časnički 
namjesnik     0 3 11 8 3 11 8 5 2 -3 2 3 1 10 16 6 

stožerni 
narednik     0 50 27 -23 50 27 -23 60 74 14 40 49 9 150 150 0 

nadnarednik     0 70 74 4 70 74 4 85 77 -8 65 69 4 220 220 0 
narednik   8 8 75 62 -13 75 70 -5 75 60 -15 50 44 -6 200 174 -26 
desetnik   7 7 120 35 -85 120 42 -78 100 45 -55 80 69 -11 300 156 -144 
skupnik   9 9 110 8 -102 110 17 -93 85 16 -69 80 463 383 275 496 221 
DOČASNICI 0 24 24 428 217 -211 428 241 -187 410 274 -136 317 697 380 1.155 1.212 57 
ČASNICI + 
DOČASNICI 0 24 24 762 600 -162 762 624 -138 718 539 -179 557 793 236 2.037 1.956 -81 
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PRIKAZ SUDJELOVANJA PRIPADNIKA OS RH U MIROVNIM MISIJAMA UN-a  

 
REDNI 
BROJ 

MIROVNA 
MISIJA 

PRIPADNICI 
OS RH 

ROTACIJA 
SNAGA 

MANDAT 
MISIJE 

NAPOMENA 

1. UNMEE 
 
U Etiopiji i Eritreji 
 
Alžir, Austrija, Bangladeš, 
Bosna i Hercegovina, Bolivia, 
Brazil, Bugarska, Kina, 
Hrvatska, Sjedinjene 
Američke Države, Češka, 
Tunis, Danska, Finska, 
Francuska, Gambija, Grčka, 
Gvatemala, Gana, 
Njemačka, Indija, Iran, 
Jordan, Kenija, Kirgistan, 
Malezija, Mongolija, 
Namibija, Nepal, Nigerija, 
Norveška, Pakistan, Peru, 
Paragvaj, Poljska, 
Rumunjska, Rusija, 
Južnoafrička Republika, 
Španjolska, Švedska, 
Švicarska, Tanzanija, 
Ukrajina, Urugvaj, Zambija,  

4 vojna 
promatrača 
 

Redovita rotacija: 
 
- lipanj 2008. (2 vpr) 
- rujan 2008. (2 vpr) 
 

Rez. VS 1798 od 
30. 01.2007. 
 
- trajanje mandata: 
do 31.07.2008. 

- Pet pripadnika OSRH sudjelovali su u misiji od ožujka 
2001. 
- Broj pripadnika povećan je s pet na sedam u 2003. 
- Od rujnu 2006. smanjuje se broj pripadnika OS RH u 
misiji na četiri vojna promatrača  
- U prosincu 2006. VS UN-a donijelo je rezoluciju o 
razmještaju civilnog i vojnog osoblja SAD-a, Kanade, i 
europskih država iz područja Eritreje u Etiopiju 
- Odluka Hrvatskog sabora koja se primjenjuje od 
01.01.2008. omogućava upućivanja do šest pripadnika 
OS RH, u ovu misiju 

2. UNMOGIP 
 
U Indiji i Pakistanu 
 
Čile, Hrvatska, Danska, 
Finska, Italija, Koreja, 
Švedska, 
Urugvaj 

8 vojnih 
promatrača 
 
 

Redovita rotacija: 
 
- svibanj 2008. (1 vpr) 
- srpanj 2008. (3 vpr) 
- rujan 2008. (1 vpr) 
- listopad 2008. (1 vpr) 
- studeni 2008. (1 vpr)  
- prosinac 2008. (1 
vpr) 
 

Rez. VS 307 od 
21.12.1971. 
 

- Pripadnici OS RH sudjeluju u misiji od kolovoza 2002. 
(dva vojna promatrača) 
- Broj pripadnika OS RH povećan je s dva na četiri u 
svibnju 2003. te na pet u siječnju 2004. 
- U srpnju 2007. misija povećana na 8 vojnih 
promatrača 
- General bojnik Dragutin Repinc, obavljao je dužnost 
zapovjednika zapovjednika UNMOGIP-a od 2006. do 
kraja 2007. 
- Odluka Hrvatskog sabora koja se primjenjuje od 
01.01.2008. omogućava upućivanja do deset 
pripadnika OS RH, u ovoj misiji 
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3. MINURSO 
 
U Zapadnoj Sahari 
 
Argentina, Austrija, 
Bangladeš, Kina, Hrvatska, 
Danska, Džibuti, Egipat, El 
Salvador, Francuska, Gana, 
Grčka, Gvineja,  Honduras, 
Mađarska, Irska, Italija, 
Kenija, Malezija, Mongolija, 
Nigerija, Pakistan, Poljska, 
Rusija, Šri Lanka, Urugvaj, 
Jemen 
 
 
 
 
 
 

7 vojnih 
promatrača 
 
 
 

Redovita rotacija: 
 
- srpanj 2008. (4 vpr) 
- siječanj 2009. (1 vpr) 
 

Rez. VS 1783 od 
31.10.2007. 
 
 - trajanje mandata: 
do 30.04.2008. 

- Dva pripadnika OS RH sudjeluju u misiji od prosinca 
2002. 
- Broj pripadnika OS RH u području MINURSO 
povećan je na pet u srpnju 2006.  
- U siječnju 2007. realizirano je povećanje doprinosa u 
MINURSO na ukupno šest hrvatskih vojnih promatrača,  
- U srpnju 2007. povećan je broj pripadnika na sedam 
vojnih promatrača 
- Odluka Hrvatskog sabora koja se primijenjuje od 
01.01.2008. omogućava upućivanja do osam 
pripadnika OS RH, u ovu misiju 

4. UNMIL 
 
U Liberiji 
 
Bangladeš, Benin, Bolivija, 
Brazil, Bugarska, Kina, 
Sjedinjene Američke Države, 
Hrvatska, Češka, Danska, 
Ekvador, Egipat, El Salvador, 
Etiopija, Finska, Francuska, 
Gambija, Gana, Indonezija, 
Irska, Jordan, Kenija, 
Kirgistan, Malezija, Mali, 
Velika Britanija, Crna Gora,   

5 stožernih 
časnika 
 
 
 
 
 

Redovita rotacija: 
 
- travanj 2008. (2 sč) 
- svibanj 2008. (1 sč) 
- siječanj 2009. (1 sč) 
- ožujak 2009. (1 sč) 

Rez. VS 1777 od 
20.09.2007. 
 
 - trajanje mandata: 
do 30.09.2008. 

- Pripadnici OS RH sudjeluju u misiji od listopada 2003. 
(tri stožerna časnika) 
- U veljači 2007. povećanje pripadnika na pet 
- Odluka Hrvatskog sabora koja se primjenjuje od 
1.01.2008. omogućava upućivanja do osam pripadnika 
OS RH, u ovu misiju 

5. MINUSTAH  
na Haitiju 
 
Argentina, Bolivija, Brazil, 
Čile,  Kanada, Hrvatska, 
Ekvador, Francuska, 
Gvatemala, Jordan, Nepal, 
Pakistan, Paragvaj, Peru, 
Filipini, Šri Lanka, Sjedinjene 
Američke Države, Ur 
 
 
 
 
 

3 stožerna 
časnika 
 
 
 
 

Redovita rotacija: 
 
- travanj 2008. (1 sč) 
- svibanj 2008. (1 sč) 
- rujan 2008. (1 sč) 
 

Rez. VS 1780 od 
15.10.2007. 
 
- trajanje mandata:  
do 15.10.2008. 

- Prvo upućivanje pripadnika OSRH, na dužnost vojnog 
psihologa, u MINUSTAH-u realizirano je u lipnja 2004. 
- U studenome 2006. zaprimljena je nova ponuda za 
upućivanje časnika za operativne poslove, te je u 
siječnju 2007. realizirano povećanje hrvatskog 
doprinosa u MINUSTAH na ukupno dva hrvatska 
stožerna časnika 
- u ožujku 2007. povećan je broj s dva na tri pripadnika 
OSRH u MINUSTAH-u.   
- Odluka Hrvatskog sabora koja se primjenjuje od 
1.01.2008. omogućava upućivanja do pet pripadnika 
OS RH, u ovu misiju 
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6. UNOCI  
 
Na Obali Bjelokosti 
 
Bangladeš, Benin, Bolivija,  
Brazil, Čad, Kina, Hrvatska, 
Dominikanska Rep., 
Ekvador, El Salvador, 
Etiopija, Francuska, 
Gambija, Gana, Gvatemala, 
Indija, Irska, Jordan, Kenija, 
Moldova, Maroko, Nepal, 
Niger, Nigerija, Pakistan, 
Paragvaj, Peru, Filipini, 
Poljska, Rumunjska, Rusija, 
Senegal, Srbija, Tanzanija, 
Togo, Tunis, Uganda, 
Urugvaj, Jemen,    Zambija, 
Zimbabve 

2 vojna 
promatrača 
 
 

Redovita rotacija: 
 
- kolovoz 2008. (2 vpr) 

Rez. VS 1795 od 
15.01.2008. 
 
- trajanje mandata: 
do 30.07.2008. 

- Pripadnici OS RH sudjeluju u misiji od kolovoza 2004. 
(3 vojna promatrača) 
- Smanjenje hrvatskog doprinosa na ukupno dvojicu 
pripadnika OSRH u UNOCI-u realizirano je u lipnju 
2007.g. ranijem povratku jednog hrvatskog vojnog 
promatrača 
- Odluka Hrvatskog sabora koja se primjenjuje od 
1.01.2008. omogućava upućivanja do pet pripadnika 
OS RH, u ovu misiju 

7. UNFICYP 
 
Na Cipru 
 
Argentina, Brazil, Čile, 
Paragvaj, Peru, Austrija, 
Kanada, Hrvatska, 
Mađarska, Slovačka, Velika 
Britanija 
 
 
 

4 vojna 
promatrača 

Redovita rotacija: 
- Sukladno MoU (SoR) 
između RH i Slovačke  
 
- srpanj 2008. (2 vpr) 
- rujan 2008. (1 vpr) 
- ožujak 2009. (1 vpr) 
 

Rez. VS 1789 od 
14.12.2007. 
 
- trajanje mandata: 
15.06.2008. 

- Prvo upućivanje dva časnika realizirano je u rujnu 
2004. 
- Broj pripadnika OS RH povećava se na ukupno 
četvoricu od travnja 2006.  
- Odluka Hrvatskog sabora koja se primjenjuje od 
1.01.2008. omogućava upućivanja do šest pripadnika 
OSRH, u ovu misiju 
 
 
 
 
 
 

8. UNOMIG 
 
U Gruziji 

 
Albanija, Austrija, Bangladeš, 
Hrvatska, Češka, Danska, 
Egipat, Francuska, 
Njemačka, Grčka, Mađarska, 
Indonezija, Jordan,  
Pakistan, Poljska, Koreja, 
Urugvaj, Rumunjska, Rusija, 
Švedska, Velika Britanija, 
Sjedinjene Američke Države, 
Švicarska, Turska, Ukrajina 

3 vojna 
promatrača  
 
 

Redovita rotacija: 
 
- lipanj 2008.(1 vpr) 
- listopad 2008. (2 vpr) 
 
 

Rez. VS 1781 od 
15.10.2007. 
 
- trajanje mandata:  
15.04.2008. 
 

- Prvo upućivanje jednog pripadnika OS RH realizirano 
je u ožujku 2005. 
- U listopadu 2006. povećan je broj pripadnika OS RH u 
UNOMIG-u s jednog na dvojicu vojnih promatrača  
- Od listopada 2007. ukupno trojica pripadnika OS RH 
sudjeluju u UNOMIG-u  
- Odluka Hrvatskog sabora koja se primjenjuje od 
1.01.2008. omogućava upućivanja do pet pripadnika 
OSRH, u ovu misiju 
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1. UNMIS 
 
u Sudanu 
 
Australija, Austrija, 
Bangladeš, Benin, Brazil, 
Kambodža, Kina, Kanada, 
Hrvatska, Danska, Egipat, El 
Salvador, Fidži, VB, Finska, 
Grčka, Njemačka, 
Gvatemala, Indija, 
Indonezija, Italija, Jordan, 
Kenija, Kirgistan, Malavi, 
Malezija, Peru, Nepal, 
Moldova, Mongolija, Zambija, 
Namibija, Nigerija, Rusija, 
Norveška, Pakistan, 
Paragvaj,  
Poljska, Rumunjska, 
Zimbabve, Ruanda, 
Španjolska, Turska, 
Švicarska, Uganda, 
Mozambik 

5 stožernih 
časnika  

Redovita rotacija: 
 
- listopad 2008. (3 sč) 
- ožujak 2009. (2 sč) 
 
 

Rez. VS 1784 od 
31.10.2007. 
 
- trajanje mandata:  
30.04.2008. 

- Prvo upućivanje jednog časnika realizirano je u 
travnju 2005., 
 -  Od prosinca 2006. povećao se broj hrvatskih 
stožernih časnika u UNMIS na ukupno pet.  
- Odluka Hrvatskog sabora koja se primjenjuje od 
1.01.2008. omogućava upućivanja do osam pripadnika 
OS RH, u ovu misiju 

9. UNMIN 
 
u Nepalu 
 
Austrija, Brazil, Danska, 
Egipat, Finska, Gambija, 
Gana, Gvatemala, 
Indonezija, Japan, Jordan, 
Kazahstan, Malezija, 
Nigerija, Norveška, Paragvaj, 
Južna Koreja, Rumunjska, 
Sijera Leone, Singapur, 
Južnoafrička Republika, 
Švedska, Švicarska, Tajland, 
Velika Britanija, Urugvaj, 
Jemen, Zambija, Zimbabve  

2 vojna 
promatrača  

Redovita rotacija: 
 
- lipanj 2008. (2 vp) 
 

Rez. VS 1740 od 
23.01.2007. 
 
- trajanje mandata:  
23.07.2008. 
 

- Prvo upućivanje dvoje časnika u UNMIN-u realizirano 
je u lipnju 2007. 
- u skladu s Odlukom Hrvatskog sabora iz svibnja 
2007.moguće je upućivanje do pet pripadnika OS RH u 
ovu misiju 
 
 

10. UNIOSIL 
 
u Sierra Leoneu 
 
 
 

1 vojni promatrač Završetak 
sudjelovanja: 
 
- prosinac 2007. (1 sč) 

Rez. VS 1734 od 
22.12.2006. 
 
- trajanje mandata:  
22.12.2007. 
 

- Prvo upućivanje jednog časnika (na dužnost časnika 
za vezu) u UNIOSIL-u realizirano je u lipnju 2007.  
- Odluka HS o sudjelovanju u UNIOSIL-u donesena je 
18.05.2007. te se omogućava upućivanje do dva 
pripadnika OSRH u ovoj misiji 
- Smanjuje se vojna komponenta misije krajem 
prosinca 2007. i tada završava sudjelovanje OS RH u 
toj misiji 
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11. UNIFIL 
 
u Libanonu 
 
Belgija, Kina, Cipar, Danska, 
Finska, Francuska, 
Njemačka, Gana, Grčka, 
Gvatemala, Mađarska, Indija, 
Indonezija, Irska, Italija, 
Luksemburg, Malezija, 
Nepal, Nizozemska, 
Norveška, Poljska, Portugal, 
Katar, Koreja, Slovačka, 
Slovenija, Španjolska, 
Švedska, Tanzanija, Turska 

1 stožerni časnik Redovita rotacija: 
 
- srpanj 2008. (1 sč) 
 

Rezolucija VS 1773 
od 24.08.2007. 
 
- trajanje mandata:  
31.08.2008. 

- Prvo upućivanje jednog pripadnika OS RH u UNIFIL-u 
realizirano je u srpnju 2007. 
- u skladu s Odlukom Hrvatskog sabora moguće je  
sudjelovanje do šest pripadnika OS RH u ovoj misiji 

12. BINUB 
u Burundiju 
 
Benin, Burkina Faso, 
Kamerun, Obala Bjelokosti, 
Madagaskar, Nizozemska, 
Niger, Pakistan, Južnoafrička 
Republika, Turska 

1 vojni promatrač 
 

Redovita rotacija: 
 
- rujan 2008. (1 sč) 

Rezolucija VS 1719 
od 25.10.2006. 
 
- trajanje mandata:  
31.12.2008. 

- Prvo upućivanje jednog pripadnika OS RH (vojni 
savjetnik) u mirovnu misiju BINUB realizirano je u rujnu 
2007. 
- u skladu s Odlukom Hrvatskog sabora moguće je 
upućivanje do dva pripadnika OS RH u ovu misiju 

 
 
 
*   BROJ PRIPADNIKA OS RH KOJI SU SUDJELOVALI U MIROVNIM OPERACIJAMA UN-a OD 1999. 
    1999. – ukupno 10 pripadnika OSRH sudjelovalo u mirovnim operacijama UN-a 
    2000. – ukupno 10 pripadnika OSRH sudjelovalo u mirovnim operacijama UN-a 
    2001. – ukupno 15 pripadnika OSRH sudjelovalo u mirovnim operacijama UN-a 
    2002. – ukupno 19 pripadnika OSRH sudjelovalo u mirovnim operacijama UN-a 
    2003. – ukupno 28 pripadnika OSRH sudjelovalo u mirovnim operacijama UN-a 
    2004. – ukupno 29 pripadnika OSRH sudjelovalo u mirovnim operacijama UN-a 
    2005. – ukupno 35 pripadnika OSRH sudjelovalo u mirovnim operacijama UN-a  
    2006. – ukupno 35 pripadnika OSRH sudjelovalo u mirovnim operacijama UN-a  
    2007. – ukupno 46 pripadnika OSRH sudjelovalo u mirovnim operacijama UN-a  
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PREGLED NALETA HRZ-a I PZO-a U 2007. ZA POTPORU PROTUPOŽARNIM NAMJENSKI ORGANIZIRANIM SNAGAMA 
  
 

Tip zrakoplova Broj letova Sati naleta Litara goriva Izbačeno tona 
vode Prevezeno ljudi Prevezeno tona opreme 

CL-415 8 491 1 103:05 906 389 44 632   
AT-802 F 1 133 429:15 116 498 2 363   

Mi-8 MTV 1 1 621 367:12 240 144 2 271 1 954 61
Bell-206 B 89 72:20 7 161  46  

PC-9 21 18:20 4 580    

UKUPNO 11 355 1 990:12 1 274 772 49 266 2 000 61

 



 

 
PLAN I IZVRŠENJE OBRAMBENOG PRORAČUNA ZA 2007. GODINU 

    

OPIS  PLAN 
2007. 

IZVRŠENI  
RASHODI I IZDACI  % IZVRŠENJA  

1 2 3 4=3/2*100 

Financijski plan MORH-a 4.518.576.368 4.360.357.513 96,5 

Aktivnosti na pozicijama Ministarstva financija 117.434.617 91.416.145 77,8 

UKUPNO OBRAMBENI PRORAČUN 4.636.010.985 4.451.773.658 96,0 
  

    

OSTVARENI PRIHODI MINISTARSTVA OBRANE ZA 2007. GODINU 
    

OPIS  PLAN 
2007. 

OSTVARENI  
PRIHODI  % IZVRŠENJA  

1 2 3 4=3/2*100 

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne 
djelatnosti korisnika proračuna 4.487.721.383 4.478.775.802 99,8 

Ostali prihodi  30.854.985 127.588.172 413,5 

UKUPNO PRIHODI  4.518.576.368 4.606.363.974 101,9 
  

    

IZVRŠENI RASHODI I IZDACI MINISTARSTVA OBRANE PO  
RAČUNIMA ZA 2007. GODINU 

    

OPIS  PLAN 
2007. 

IZVRŠENI  
RASHODI I IZDACI % IZVRŠENJA  

1 2 3 4=3/2*100 

31 Rashodi za zaposlene  2.576.027.244 2.570.482.779 99,8 

32 Materijalni rashodi 1.872.485.664 1.714.032.448 91,5 

34 Financijski rashodi 56.137.870 62.288.428 111,0 

37 Naknade građanima i kućanstvima na 
temelju osiguranja i druge naknade 

9.680.590 8.539.026 88,2 

38 Ostali rashodi 4.245.000 3.136.932 73,9 

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 0 1.877.900   

UKUPNO RASHODI I IZDACI 4.518.576.368 4.360.357.513 96,5 
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IZVRŠENI RASHODI I IZDACI MINISTARSTVA OBRANE  ZA 2007. GODINU  
    

OPIS  PLAN 
2007. 

IZVRŠENI  
RASHODI I IZDACI % IZVRŠENJA  

1 2 3 4=3/2*100 

05 Upravni dio  892.232.334 836.005.058 93,7 

10 Hrvatska kopnena vojska  1.902.466.128 1.822.663.737 95,8 

15 Hrvatska ratna mornarica  391.885.637 335.462.722 85,6 

20 Hrvatsko ratno zrakoplovstvo  524.903.430 594.210.796 113,2 

35 Izvangranske ustrojbene cjeline  322.998.325 307.248.277 95,1 
40 Zapovjedništvo za združenu izobrazbu i  
obuku  108.529.083 112.223.067 103,4 

45 Zapovjedništvo za logistiku  375.561.431 352.543.856 93,9 

UKUPNO RASHODI I IZDACI 4.518.576.368 4.360.357.513 96,5 
        
    
    
PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA PO VEĆIM PROJEKTIMA U 2007. GODINI 

    

OPIS  PLAN 
2007. 

IZVRŠENI  
RASHODI  % IZVRŠENJA  

1 2 3 4=3/2*100 

     PROJEKTI 
      
"Nebo" - radarski FPS - 117 
(Financijski plan MORH-a + kreditne obveze) 

131.628.115 101.113.862 76,8 

"Kopno" integrirani taktički komunikacijski 
sustav 55.962.167 51.080.782 91,3 

"More" 9.435.000 4.449.790 47,2 

Civilno vojna izobrazba "Kadet" 10.165.000 8.688.762 85,5 

     MIROVNE MISIJE 

ISAF 195.376.897 162.720.492 83,3 

UN 44.887.032 26.613.848 59,3 
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PREGLED VOJNIH OBJEKATA PREDANIH NA KORIŠTENJE DRUGIM TIJELIMA 
DRŽAVNE UPRAVE ILI LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  TE 

DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA TIJEKOM 2007.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vojarne 
1. “Ban Stjepan Lacković„ Križevci, dodijeljena Gradu Križevci na 25 godina 

2. “Borongaj„ Zagreb, trajno dodijeljena Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa 

3. “Veli Jože„ Pazin,  trajno dodijeljena Gradu Pazinu 

4. “Nikola Šubić Zrinski„ Čakovec,  trajno dodijeljena Koprivničko-križevačkoj županiji 

5. “Virovitica„ Virovitica, dodijeljena Gradu Virovitici s pravom građenja 

6. “Karlo Rojc„  trajno dodijeljena Gradu PulI 
 
Skladišta 

7. “Pekara„ Varaždin, dodijeljena Ministarstvu unutarnjih poslova  

8. “Žitnić„ Žitnić,  dodijeljena u najam pravnoj osobi 

9. „TO Ivanec“,  trajno dodijeljena Gradu Ivancu  

10.  Skladište „Kosovo“, dodijeljeno Veleučilištu u Kninu s pravom građenja 

11. “ Sajmište„ Bjelovar, dodijeljeno Gradu Bjelovaru s pravom građenja 
Ostali objekti 

12. Poligon “Jadrtovac„ Šibenik, privremeno dodijeljen Ministarstvu unutarnjih poslova do 
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa 

13. Dom HV-a Ploče, dodijeljen Gradu Ploče 

14. Dom HV-a Čakovec,  dodijeljen Koprivničko-križevačkoj županiji 

15. Stari radarski položaj „Gorjani“, dodijeljen tvrtki Gospodarstvo, Gorjani 
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POPIS VOJNIH NEKRETNINA ZA KOJE JE POKRENUT POSTUPAK PREDAJE 
SREDIŠNJEM DRŽAVNOM UREDU ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM 

 
 
 
VOJARNE 

1. Vojarna "Jelas" Slavonski Brod,  
2. Vojarna "Stari graničar" Nova Gradiška, privremeno dodijeljena za školu 
3. Vojarna "Brdovec" Brdovec, 
4. Vojarna "Žažina" Žažina (bez raketnog položaja), 
5. Vojarna "Višnjik" Zadar, dio dodijeljen Gradu Zadru 
6. Vojarna "Palacin" Šibenik, 
7. Vojarna  "Vallelunga" Pula, mornarički dio kompleksa, 
8. Vojarna "Sveti Križ" Dračevac-Split, 
9. Vojarna "Šanac" Karlovac, 
10. Vojarna "Kruščica" Rogoznica, 
11. Vojarna "Ivaniš Nelipić" Sinj, 
12. Vojarna "Zvijerci", Bjelovar, 
13. Vojarna "Lađarska" Sisak, (dio) 
14.  Vojarna "Ražnjić" Korčula, 
15. Vojarna "Svetica" Pula, 
16. Vojarna "Bribirski knezovi"  Šibenik, 
17. Vojarna "Drava" Osijek (ostatak), 
18. Vojarna "Taborec" Samobor 
 
SKLADIŠTA 
19. Skladište "Sopnica" Sesvete,  
20. Skladište "Remetinečki gaj" Zagreb, 
21. Skladište "Cvjetno naselje" Velika Gorica, 
22. Skladište "Pregrada", 
23. Skladište "Zabok", 
24. Skladište "Klanjec" 
25. Skladište "Barutana" Sisak,  
26. Skladište "Ilovac" Karlovac, 
27. Skladište "For Kaštelir" Pula", 
28. Skladište CIS Pula, 
29. Skladište Zonka Pula, 
30. Skladište "Jamnjak" Šibenik, 
31. Skladište "Bioce" , Šibenik, 
32. Skladište "Minerska" Šibenik, 
33. Skladište "Mandalina" Šibenik, 
34. Skladište "Horvati", Zagreb, 
35. Skladište "Plaški", Plaški, 
36. Skladište "Ražine" Šibenik, 
37. Skladište "Ex more" Split, 
38. Skladište "Kosovo" Knin, 
39. Skladište "Donja Bistra" Donja Bistra, 
40. Skladište "Šipak" Ploče, 
41. Skladište "Kuk-0" Makarska,  
42. Skladište "V-1" Delnice, 
43. Skladište "Donja Teza" Loke-Pazin, 
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44. Skladište "Draga" Rijeka, 
45. Skladište "Borlin" Karlovac, 
46. Skladište "Lisac" Klana, 
47. Skladište "Crvene kuće" Zadar, 
48. Skladište "Mocire" Zadar, 
49. Skladište "Seget" Trogir, 
50. Skladište "Bertoši" Pazin, 
51. Skladište "Madona" Loke, Pazin, 
52. Skladište "Nova Ves" Varaždin, 
53. Skladište "Bosanski magazin" Karlovac, 
54. Skladište "Popovec", 
55. Skladište "Sveta Nedjelja, 
56. Skladište "Gaj" Benkovac, 
57. Skladište "Bukovlje" Slavonski Brod 
 
OBJEKTI UREĐENJA PROSTORA 
58. OUP "Falašćak" Samobor, 
59. OUP Šašna Greda kod Siska, 
60. OUP "Magarčevac" Petrova gora - Vojnić,  
61. OUP "Pod kilom" Split, 
62. OUP "Šipan", otok Šipan, 
63. OUP rp "Kurilovec", Velika Gorica, 
64. OUP rp "Viljevo", Viljevo, 
65. OUP "Plato" Ivančica, 
66. OUP "Šiljakovina", Velika Gorica, 
 
OSTALI OBJEKTI 
67. Ured za obranu Županja, 
68. Ured za obranu Metković, 
69. Ured za obranu Vrgorac, 
70. Ured za obranu Omiš, 
71. Ured za obranu Makarska, 
72. Ured za obranu Pešćenica, 
73. Uredski prostor unutar Općine Susedgrad Zagreb, 
74. TEP "Zvekovica" Cavtat, 
75. "Dvorac", Kerestinec, 
76. Vježbalište "Dabrovica", Virovitica, 
77. Strelište "Brestovica", Pazin, 
78. Vježbalište "Viljevački čret", Viljevo, 
79. Vježbalište "Iva Gorica",Nova Gradiška, 
80. Vježbalište "Vojakovečke Sesvete", Križevci, 
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